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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 12 mei 2020 aanvang 19.30 uur via de digitale 

vergaderomgeving.  

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven voorzitter 

De heer A.B. Visser loco-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 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 8) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij 1 t/m 6 en 9 t/m 11) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 7) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD 

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

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

  

Mede aanwezig:  

De heer M. Timmerman griffier 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend, de aanwezigheid van de 

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld en de afspraken benoemd die gelden voor deze digitale vergadering. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 10 maart 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijsten. 

 

4. Mededelingen. 

 De heer De Lange heeft zijn waardering uitgesproken voor de aangepaste vorm, in 
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verband met de coronacrisis, van de 4 mei herdenking. 

 

5. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

6. Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de woonkernen. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Schagen, mevrouw De Wit, de heer 

Commandeur, de heer Van ’t Veer, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

In het debat is voor de behandeling in de raadsvergadering een amendement van de  

BPP, een amendement van de coalitiepartijen VVD-PvdA/GroenLinks-D66-CDA en een 

motie van de VVD aangekondigd. Eerder was afgesproken dat de besluitvorming op dit 

voorstel wordt geagendeerd in de raadsvergadering van 12 mei 2020. Door de 

aankondigingen is dit hiermee een B-punt voor de raadsvergadering. 

 

7. Bespreken van de brief d.d. 27 maart 2020 van het college over de verleende 

omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op het perceel Westdijk 40a. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Lange, de heer Vinke, de heer Smit, 

de heer Wickel, de heer Commandeur en wethouder Zeeman. 

 

8. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021 van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. 

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

heer Vinke, mevrouw De Vries, de heer Bakker en burgemeester Heerschop. 

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

van 12 mei 2020. 

 

9. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft enkele mededelingen gedaan waaronder de 

mededeling dat ondanks de coronacrisis er geen vertraging in de planning is. 

De heren Commandeur en De Lange hebben over de planning vragen gesteld. Hierop 

hebben burgemeester Heerschop en wethouder Zeeman geantwoord. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.19 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 2 juni 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


