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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 24 september 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6, 9 en 10) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5, 7, 8 en 12 t/m 15) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 11) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven 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 

Mevrouw H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

1. Opening. 

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

wethouder Butter. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 september 2019. 

 Er is een opmerking ingekomen van de heer Schagen. Naar aanleiding hiervan heeft de 

commissie besloten de navolgende passage op bladzijde 2 aan te vullen (noot griffie: de 

cursieve tekst is de aanvulling): “In de 2e termijn heeft burgemeester Van Beek op de 

ingebrachte opdrachten aan het college gesteld dat die in het voorgestelde tijdsbestek 

(de periode tot de besluitvorming over het herindelingsadvies) niet uitvoerbaar zijn en dit 

gaat op zaken die in het harmonisatieproces aan de orde komen zoals de 

besturingsfilosofie. In het harmonisatieproces komt dit voor 2022 terug bij de raden om 

daarover de nieuwe gemeente een advies te kunnen geven. Het college heeft ook zorg 

over de schuldpositie en strategie. Ook dat is een onderwerp voor het 

harmonisatieproces met het doel om de financiële positie van de nieuwe gemeente zo 

sterk mogelijk te maken. Aan een eventuele aangenomen motie over dit onderwerp met 
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die strekking wil en zal het college uitvoering geven.”  

De commissie heeft de besluitenlijst zo gewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft mevrouw Van Boven een vraag gesteld aan de 

heer Schagen waarop de heer Schagen een antwoord heeft gegeven. Deze vraag ging 

over de passage in de brief van de heer De Lange van 19 september aan de commissie 

Algemene zaken van Purmerend met betrekking tot de procedure van de 

commissievergadering van Beemster van 17 september.  

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, de heer Borst, tevens zitting aan de 

vergadertafel.  

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

heer De Waal, de heer Commandeur, mevrouw Langerijs en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt dat de fracties VVD, CDA en BPP met het voorstel instemmen.  

De fractie D66 adviseert om de nota op een aantal punten aan te passen. De heer Groot 

heeft daarbij verzocht om het voorstel als een B-punt te agenderen voor in de raad van  

15 oktober, voor het indienen van een amendement. Wethouder Zeeman heeft erop 

gewezen dat uitstel van de besluitvorming problemen zou kunnen gaan geven voor het 

voorkeursrecht van eerste koop dat is opgelegd voor het ontwikkelgebied 

Zuidoostbeemster II. 

De fractie PvdA/GroenLinks adviseert om kaders te hanteren in het participatieproces om 

zo vooraf duidelijk te zijn over wat wel en wat niet kan in dit gebied.  

De vergadering is van 20.26 tot 20.30 uur geschorst geweest op verzoek van de heer 

Groot. Na de heropening van de vergadering hebben de heren Groot en De Waal ook 

ingestemd met een behandeling als A-punt in de aansluitende raadsvergadering. Beiden 

zullen in die vergadering een stemverklaring afleggen. 

 

6. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 van het 

Waterlands Archief en kennis te nemen van de jaarstukken 2018. 

 De sprekers bij de behandeling van dit voorstel waren mevrouw Jonk, de heer 

Beemsterboer en burgemeester Van Beek. De commissie heeft positief geadviseerd.  

Dit is een A-punt voor de raadsvergadering van 24 september 2019. 

 

7. De voorstellen tot het vaststellen van wijzigingen van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2012 te weten: 

- het voorstel tot wijziging artikel 6.1 in verband met de feitgecodeerde werkwijze 

van het Openbaar Ministerie,  

- het voorstel tot wijziging van artikel 4.11 bevoegd gezag vaststellen bomenlijst, 

- het voorstel tot wijziging van de bepalingen voor seksinrichtingen. 

 De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering van 

24 september 2019. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage / begrotingsbijstelling 

2019. 

 De sprekers bij het debat over dit voorstel waren mevrouw Van Boven, de heer Vinke, de 

heer Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot, burgemeester Van Beek en 
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wethouder Dings. 

Uit het debat blijkt dat alle fracties instemmen met dit voorstel. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 24 september 2019. 

Wethouder Dings heeft voorgesteld om in het najaar een themabijeenkomst te 

organiseren over de ontwikkelingen in de jeugdzorg (inhoud en met cijfers). Dit is met 

instemming ontvangen. De heer Vinke heeft verzocht om in deze bijeenkomst uit een te 

zetten wat het beleid oplevert voor de jeugd. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting 2020 en de 

concept Investeringsagenda Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De sprekers bij de behandeling van dit voorstel waren de heer De Waal en wethouder 

Dings. De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de 

raadsvergadering van 24 september 2019. 

 

10. Bespreken van de brief (het advies) d.d. 23 mei 2019 van het college over de motie 

toestaan van landbouwverkeer op de N244 van de gemeente Edam-Volendam. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Commandeur, de heer Bakker, de heer 

Beemsterboer, mevrouw De Wit, de heer Vinke en wethouder Dings. 

De commissie is het eens met standpunt van het college. Dit is hiermee een A-punt voor 

de raadsvergadering van 24 september 2019 met het voorstel aan de raad, gehoord de 

commissie, om hetzelfde standpunt als het college in te nemen en dit zo te (laten) 

communiceren met de provincie en de gemeenten Edam-Volendam en Purmerend. 

 

11. Bespreken van de brief d.d. 16 april 2019 van het college en de jaarschijf 2019 van 

de prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisatie.  

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Schagen, de heer Smit, mevrouw Van 

Boven, de heer De Waal, de heer Commandeur en wethouder Dings. 

De heer Schagen heeft aandacht gevraagd voor de verhouding (sociale) huur – 

(goedkope) koopwoningen. Hierop is door de andere fracties niet ingegaan.  

De commissie is het eens met de inhoud van collegestukken. Dit is hiermee een A-punt 

voor de raadsvergadering van 24 september 2019 met het voorstel aan de raad, gehoord 

de commissie, om deze stukken voor kennisgeving voor kennisgeving aan te nemen. 

 

12. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 15 oktober 2019 van 

de Vervoerregio Amsterdam. 

 De heer De Waal heeft stilgestaan bij een aantal agendapunten van deze regioraad. Dit 

heeft geen aanleiding gegeven tot vragen en/of opmerkingen vanuit de commissie.  

 

13. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 De griffier heeft gemeld dat het ontwerp-raadsbesluit voor het vaststellen van het 

herindelingsontwerp is aangevuld met de adviezen van de commissies van Beemster (17 

september) en Purmerend (19 september). Dit aangevuld raadsbesluit komt in de plaats 

van het oorspronkelijk bij de stukken gevoegd ontwerp raadsbesluit van de 

raadsvergadering van 26 september 2019. 

De heer Schagen heeft opgeroepen om als raad positie in te nemen bij onderwerpen die 

moeten worden geharmoniseerd en hiervoor goed de tijd te nemen. De heer Groot 

herkent niet dat dit niet goed zou gaan of is gegaan.  

 

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

 De heer Groot heeft de commissie geattendeerd op de (regionale) training “Houdt grip op 

het begrotingsproces” van 16 oktober 2019. 
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Mevrouw Van Boven heeft haar vraag bij agendapunt 3 aan de heer Schagen herhaalt. 

De heer Schagen heeft mevrouw Van Boven hiervoor verwezen naar het raadspresidium. 

 

15. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.35 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 15 oktober 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 


