
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 22 januari 2019                                                                 blz. 1 

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 22 januari 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP  

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 6 t/m 9) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 9 t/m 9) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 5) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.A.M. Lammers VVD  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw A.J.M. van Beek burgemeester 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer L.J.M. Schagen BPP 

 

1. Opening. 

 De voorzitter opent de vergadering en meldt de afwezigheid met kennisgeving van de 

heer Schagen.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 december 2018. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Oosthuizerweg 78, 

Noordbeemster. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Smit, mevrouw De Wit, de heer 

De Waal, de heer De Wildt, de heer De Lange en wethouder Zeeman. 
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De commissie adviseert positief over het voorstel waardoor dit als een A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 januari 2019. 

 

6. Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van een 

dorpsontwikkelingsvisie voor Middenbeemster en het beschikbaar stellen van een 

krediet hiervoor.   

 Bij dit agendapunt heeft de heer R. Borst, projectleider, zitting aan de vergadertafel. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren mevrouw De Vries, de heer De Waal, 

de heer Commandeur, mevrouw Jonk, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Bij dit debat is afgesproken om de navolgende suggesties te bespreken in het 

raadspresidium: als raad ervaringen ophalen bij Dorpswerk Noord-Holland en stand van 

zaken van het project als vast agendapunt voor de commissievergadering.   

De commissie adviseert positief over het voorstel waardoor dit als een A-punt kan 

worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 januari 2019. 

 

7. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Wethouder Butter heeft mededelingen gedaan naar aanleiding van de actuele financiële 

situatie van de gemeente Purmerend: het benoemde rijksbeleid pakt ook voor Beemster 

financieel nadelig uit. Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de 

voortgang van de lopende gesprekken in de regio en over de voortgang van het proces 

Waardevol Beemster. De heer De Lange, de heer Vinke en de heer Commandeur zijn 

ingegaan op de mededelingen van wethouder Butter.  

De heer Groot heeft opgeroepen om in de raad te spreken over de advertentie van de 

BPP in De Binnendijks van december 2018 (“de juistheid van de inhoud en over de  

tweespalt die dit zaait”) en over de oproep van burgemeester Van Beek aan de politieke 

partijen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Afgesproken is om een agendering in het 

raadspresidium te bespreken. 

 

8. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 De heer De Lange is ingegaan op de vraag van de fractie VVD, bij dit agendapunt, in de 

commissievergadering van 18 december 2018. Zijn fractie wil hierover niet langer op 

fractieniveau spreken maar op partijniveau. Mevrouw De Wit heeft aangegeven blij te zijn 

dat de BPP op dit voorstel van haar partij ingaat; een gesprek tussen de voorzitters van 

beide partijen. De heer Commandeur heeft zijn ongenoegen hierover geuit (“het debat 

over de fusie moet in de raad worden gevoerd en niet op partijniveau”) waarop de heer 

De Lange heeft aangegeven dat dit niet gaat over de fusie maar over een controverse 

tussen beide partijen. De heer Groot heeft hierover gesteld dat dit geen aangelegenheid 

is om in de commissie te bespreken. De voorzitter geeft aan dat ook over dit procedurele 

aspect gesproken kan worden in het raadspresidium. 

 

9. Sluiting. 

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 12 februari 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


