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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 26 november 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 6 t/m 10) 

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

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6 t/m 10) 

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

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 6 t/m 10) 

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 

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:  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en de afwezigheid gemeld 

van wethouder Zeeman. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 5 november 2019. 

 De heer Schagen heeft verzocht de tweede paragraaf van punt 3 van de besluitenlijst 

als volgt te wijzigen: “De heer Schagen reageert op de terugmelding van het presidium 

bijgesloten bij het verslag van de vergadering van 5 november. Hij stelt zich niet te 

herkennen in de suggestie dat de voorzitter van de commissievergadering van 17 

september het niet goed heeft gedaan. Integendeel zij heeft zich gehouden aan de 

procedure van behandeling. BPP had opmerkingen over deze procedure die werd 

toegepast, die afweek van de normale gang van zaken (omdat het 2 gemeenteraden 

betrof die tegelijkertijd zich over het identieke voorstel moesten uitspreken).  

De voorzitter heeft vastgesteld dat de terugmelding geen reactie oproept en hierdoor 
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akkoord is bevonden.” 

De commissie heeft de besluitenlijst zo gewijzigd vastgesteld. 

 

Naar aanleiding hiervan heeft mevrouw Van Boven gevraagd of de fractie BPP de brief 

van 19 september 2019 aan de commissie Algemene zaken van de gemeente 

Purmerend over dit punt ook gaat rectificeren. De voorzitter heeft aangegeven dat deze 

vraag bij dit agendapunt niet aan orde is. 

 

Er zijn opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt.  

 

5. Bespreken van de brief van het college over het afvalbeleid bij evenementen. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Van ’t Veer, mevrouw De Wit, de heer 

Smit, de heer De Lange, de heer De Wildt en wethouders Dings. 

De fractie PvdA/GroenLinks heeft gevraagd om de beleidsdoelstelling over het 

voorkomen van afval te concretiseren en bij vergunningaanvragen een 

duurzaamheidsplan te eisen van de organisatoren van een evenement. De andere 

fracties hebben aangegeven ook te vinden dat deze beleidsdoelstelling moet worden 

gerealiseerd maar hoe dit wordt gedaan, een zaak van de ondernemers zelf te vinden. 

De vergadering is van 19.51 – 19.59 uur geschorst geweest op verzoek van de 

wethouder voor overleg in het college.  

Wethouders Dings heeft hierna toegezegd het gesprek over het voorkomen van afval 

tijdens de Beemster Feestweek aan te gaan met de ondernemers en de stichting 

Beemster Gemeenschap met de kanttekening dat dit mogelijk nog geen uitwerking zal 

hebben bij de eerstkomende Beemster Feestweek. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2019. 

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

Beemsterboer, de heer Schagen, de heer Commandeur, de heer Vinke en wethouder 

Butter. 

De fracties zijn met name ingegaan op het grote verschil ten opzichte van de eerste 

tussenrapportage en dan met name op de meeropbrengsten van de WABO 

legesinkomsten. 

De vergadering is van 20.19 – 20.28 uur geschorst geweest op verzoek van de 

wethouder voor overleg in het college.  

Naar aanleiding van de opmerkingen en vragen van de fracties heeft wethouder Butter, 

namens het college, vanuit de politieke verantwoordelijkheid excuses aangeboden voor 

het feit dat er sterk afwijkende rapportages zijn aangeboden aan de raad. Op het 

ontstaan hiervan is het college en de ambtelijke directie van de gemeente Purmerend 

reeds aangesproken. De wethouder heeft toegezegd nadrukkelijker de vinger aan de 

pols te zullen te houden. 

Op de vraag van de heer Beemsterboer hoe het kan dat er een meeropbrengst is bij de 

WABO legesinkomsten gelet op het uitgangspunt dat de leges kostendekkend moeten 

zijn, is een schriftelijk antwoord toegezegd. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit voorstel als een A-punt kan worden geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 26 november 2019 waarbij de fractie VVD BPP een 

stemverklaring zal afleggen. 
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7. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 10 december 2019 

van de Vervoerregio Amsterdam. 

 De stukken van de regioraad zijn (pas) op 26 november beschikbaar gekomen. Op 

voorstel van de heer De Waal is afgesproken dat de fracties de eventuele opmerkingen 

bij de agendapunten van deze regioraad per mail inbrengen bij de heer De Waal. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan. Er zijn geen vragen 

gesteld. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt.  

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 20.56 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 17 december 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

H.J. Vinke   M. Timmerman 

 

 

 


