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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 7 mei 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 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 L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 7 en 9 t/m 11) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 8) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 7 en 9 t/m 11) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 8) 

De heer D.J. van ‘t Veer PvdA/GroenLinks 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

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 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

 

1. Opening. 

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

heren Butter en De Waal. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 april 2019. 

 De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.  

De heer Schagen benoemt een onderwerp die terugkomt bij agendapunt 7.  

De heer Groot complimenteert mevrouw De Wit met de, naar is gebleken, juiste 

constatering van de rekenfout in de stukken inzake het preventie- en handhavingsplan 

alcohol. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 
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5. Jaarlijks veiligheidsoverleg. Overleg met oa. vertegenwoordigers van de 

brandweer en politie. 

 Bij dit onderwerp heeft de heer Siebeling, namens de brandweer, en mevrouw Verberne 

en de heer Van Slageren, namens de politie, zitting aan de vergadertafel.  

De heer Siebeling en mevrouw Verberne hebben aan de hand van presentaties een  

uiteenzetting gegeven van de actuele gegevens en ontwikkelingen bij beide disciplines.  

Er zijn hierover vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door de heer Schagen, de heer 

De Lange, mevrouw Jonk, de heer Commandeur, mevrouw De Vries, de heer Groot en 

de heer Vinke.  

De voorzitter stelt hierna vast dat alles is gezegd en sluit dit agendapunt af met dank aan 

de vertegenwoordigers van brandweer en politie. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 en 

behandeling, ter kennisname / meningsvorming, van het Jaaruitvoerings-

programma Integrale Veiligheid 2019. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Van Vliet, adviseur openbare orde en veiligheid,  

tevens zitting aan tafel. 

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

heer Vinke, de heer Commandeur, mevrouw Oudshoorn en burgemeester Van Beek. 

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

raadsvergadering van 7 mei 2019. 

 

7. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft mededelingen gedaan over de bespreking in de colleges 

van het concept herindelingsontwerp en de bijeenkomst van 20 mei (overhandiging van 

de opgehaalde waarden aan elkaar). 

De heer Schagen heeft gesteld dat de waarden die zijn opgehaald in de conferentie van 

3 april moeten worden toegevoegd aan Beemster waarden. Hij vraagt de andere fracties 

of die ook behoefte hebben aan een debat over de vraag of de opgehaalde waarden 

compleet zijn. Burgemeester Van Beek heeft de commissie meegegeven dat de 

uitkomsten van de conferentie terugkomen in het herindelingsontwerp. De heer 

Commandeur, de heer Groot, mevrouw De Wit en de heer Vinke hebben op de vraag van 

de heer Schagen geantwoord geen behoefte te hebben aan een apart debat over de 

waarden vooruitlopend op de bespreking hiervan in het kader van de vaststelling van het 

herindelingsontwerp. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Hobrederweg 46 te 

Middenbeemster. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Veltmeijer, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan 

tafel. 

Wethouder Zeeman heeft de openstaande 2 openstaande aanvullende technische 

vragen van de fractie BPP over dit voorstel beantwoord. 

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

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

Uit het debat blijkt dat de fracties van PvdA/GroenLinks, CDA en D66  instemmen met 

het voorstel. De fractie BPP heeft een amendement op het voorstel aangekondigd over 

de bepaling in het plan ten aanzien van het reduceren met 50% van de toegestane 

oppervlakte aan bijgebouwen etc. bij sloop. Wethouder Zeeman heeft ingebracht dat 

deze bepaling geen bestendig beleid is maar maatwerk en door de aanvrager (zelf) is 

ingebracht.  
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Na het debat stelt de voorzitter vast de fractie BPP vasthoudt aan het voornemen om op 

dit voorstel een amendement in te dienen waardoor het voorstel een B-punt wordt voor in 

de raadsvergadering van 28 mei 2019. 

 

9. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 21 mei 2019 van de 

Vervoerregio Amsterdam. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Vries, de heer Vinke, de heer 

Commandeur, mevrouw Jonk en de heer Groot. 

De commissie heeft geen aandachtspunten meegegeven voor de agenda van de 

regioraad en volgt het advies van mevrouw De Vries (bij afwezigheid van de heer  

De Waal) over de vergaderstukken van deze regioraad. 

 

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

 De heer Commandeur heeft de fractie BPP gevraagd naar de uitkomst van hun 

bewonersavond van 24 april. De heer De Lange heeft hierop geantwoord dat de fractie 

hierop terugkomt in het komende debat over het herindelingsontwerp. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.40 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 28 mei 2019 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 

 

 


