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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 28 mei 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur voorzitter 

De heer M. Timmerman griffier 

De heer M. Bakker BPP 

Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA  

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 9 t/m 11) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 6 en 12 t/m 14)) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 5, 7 en 8) 

De heer D.J. van ‘t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 8 t/m 14) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7) 

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 stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 7 mei 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

De heer De Lange doet naar aanleiding van punt 10 van deze voorgaande vergadering 

mededelingen over de behandeling in zijn partij van de opbrengst van de zelf 

georganiseerde bewonersbijeenkomst over het fusieproces. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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5. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 

Volkstuinen Noorderpad c.a. en tot het niet vaststellen van dit plan. 

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

vergadertafel.  

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer Schagen, de heer De Wildt, de 

heer De Waal, mevrouw De Vries, de heer Smit en wethouder Zeeman. 

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

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

dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster en het beschikbaar stellen van 

een krediet hiervoor.  

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

vergadertafel. 

Op het voorstel is ingesproken door de heer G. Bakker. Er zijn vragen aan in de 

inspreker gesteld door de heer De Waal en de heer Schagen.  

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

mevrouw De Wit, de heer Groot, mevrouw Oudshoorn en wethouder Zeeman. 

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van een krediet voor de uitvoering van het plan van 

aanpak Omgevingsplan landelijk gebied Beemster. 

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

vergadertafel.  

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

heer Smit, de heer De Lange, de heer De Wildt en wethouder Zeeman. 

In het debat heeft de wethouder aangegeven dat dit onderwerp bij de raad terugkomt op 

sleutelmomenten, voor deze nieuwe aanpak zal moeten blijken of het krediet toereikend 

is en de aanvraag op grond van de Crisis- en herstelwet inmiddels door het ministerie 

van BZK is gehonoreerd waardoor deze pilot van start kan gaan.  

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

8. Bespreken van de Afvalmonitor Beemster 2018. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Hermens, beleidsadviseur, tevens zitting aan de 

vergadertafel. 

De sprekers bij deze behandeling waren de heer Van ’t Veer, de heer Smit, mevrouw 

Van Boven, de heer Bakker, de heer De Wildt, wethouder Zeeman en mevrouw 

Hermens. 

 

9. Voorstel voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland 

en het beschikbaar stellen van de hiervoor gereserveerde voormalige SRA-gelden. 

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

Beemsterboer, de heer Schagen, de heer De Wildt, de heer Vinke en burgemeester  

Van Beek.  

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 28 mei 2019. 
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10. Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting 2020 van 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Raasing, algemeen directeur van de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland, tevens zitting aan de vergadertafel. 

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

Beemsterboer, de heer Bakker, de heer De Wildt, de heer Vinke en burgemeester  

Van Beek. 

In het debat heeft mevrouw De Vries een amendement voor in de raadsvergadering 

aangekondigd. Dit amendement wordt ingediend mede namens de fractie BPP en heeft 

tot doel dat de zienswijze wordt aangevuld met een passage over de jaarstukken 

inhoudende dat de veiligheidsregio uit het resultaat van de jaarrekening niet € 400.000 

reserveert voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren maar 

voor deze kosten structurele dekking zoekt in de begroting en de € 400.000 terugstort 

naar de deelnemende gemeenten. 

Uit het debat blijkt dat de fracties D66 en CDA dit voorgenomen amendement ook 

steunen en de fractie PvdA/GroenLinks in de raadsvergadering een standpunt zal 

innemen.  

Mevrouw De Vries heeft verzocht om dit voorstel als een B-punt te agenderen voor in de 

raadsvergadering. De voorzitter heeft op dit verzoek ingebracht dat een B-punt in 

beginsel wordt geagendeerd in de raadsvergadering die over 3 weken is (18 juni). De 

gemeente is tot 3 juni in gelegenheid om een zienswijze te geven waardoor dit voorstel 

een spoedeisend karakter heeft en het reglement van orde het mogelijk maakt om dit 

voorstel als B-punt in de aansluitende raadsvergadering (28 mei) te agenderen. 

Gelet hierop heeft de commissie besloten om dit voorstel als een B-punt te laten 

agenderen voor in de raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

11. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de Akte van Oprichting voor de 

Coöperatie Brandweerschool Noord-Holland U.A. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Raasing, algemeen directeur van de Veiligheidsregio 

Zaanstreek-Waterland, tevens zitting aan de vergadertafel 

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

Langerijs, de heer De Wildt, de heer Vinke, mevrouw De Vries en burgemeester  

Van Beek. 

De commissie stemt in met het voorstel en laat die als een A-punt agenderen voor in de 

raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

12. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de officiële overdracht aan 

elkaar op 20 mei van de opgehaalde waarden in Beemster en Purmerend, de komende 

bijeenkomst van de klankbordgroep fusie (17 juni) en de voorbereiding voor het 

herindelingsontwerp en de presentatie hiervan, voor de beeldvorming, aan de raads- en 

commissieleden op 4 juli. 

De heer De Lange is ingegaan op de bijeenkomst van 20 mei. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

 

 

 

 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 28 mei 2019                                                                  blz. 4 

14. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.23 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 18 juni 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 


