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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 11 februari 2020 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 

Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange BPP (bij punt 1 t/m 7) 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP (bij punt 8 t/m 18) 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer J.C. de Wildt CDA 

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

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 6, 7 en 13 t/m 18) 

De heer P.A. van Huizen PvdA/GroenLinks (bij punt 12 t/m 18) 

De heer D.J. van  Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 7) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 6 en 8 t/m 11) 

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 A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21 januari 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst gewijzigd vastgesteld. 

De zin “De fracties van CDA, D66 en BPP hebben op zich geen bezwaar tegen de 

gevraagde kredieten ..etc.” op bladzijde 2 is gewijzigd in “De fracties van CDA en D66 

hebben op zich geen bezwaar tegen de gevraagde kredieten ..etc.”. 

 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Er is ingesproken door: 

- de heer Van Baar namens de groep Bezorgde agrarische ondernemers uit 

Beemster, 
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- mevrouw Den Otter, directeur van De Bloeiende Perelaar over de dependance voor 

obs De Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang., 

- mevrouw Douma, voorzitter van de MR van De Bloeiende Perelaar en namens 

verontruste ouders/verzorgers van de petitie Tijdelijke Huisvesting NU over de 

genoemde dependance, 

- de heer Bark over de genoemde dependance. 

Er zijn vanuit de commissie vragen gesteld aan mevrouw Den Otter en mevrouw 

Douma.  

De heer Van Baar heeft na afloop van zijn inspreken een dossier aan de griffie 

afgegeven met het verzoek die onder de raads-, commissie- en collegeleden te 

verspreiden. 

 

5. Behandeling van de vragen van de Raad van State d.d. 16 december 2019 aan de 

gemeenteraad inzake de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan 

Herinrichting N243. 

 Er is ingesproken door: 

- de heer Blijlevens, 

- mevrouw Boon-Hoogewerf, 

- de heer Netel. 

Er zijn vanuit de commissie vragen gesteld aan mevrouw Boon-Hoogewerf. 

De spreker bij de behandeling van dit onderwerp waren de heer Schagen, de heer De 

Wildt, de heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer Groot, wethouder Zeeman en 

wethouder Butter. 

De commissie adviseert de gemeenteraad om het advies van het college op de vragen 

van de Raad van State niet over te nemen en als raad een brief aan de Raad van State 

te sturen waarin de gevoelens van de raad en inwoners van onvrede en rechtsongelijk-

heid zijn verwoord. De opzet hiervoor wordt besproken in het raadspresidium en het 

concept wordt hierna voorgelegd aan de fracties ter beoordeling. De brief wordt in ieder 

geval in afschrift gestuurd naar de provincie Noord-Holland. 

  

6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor formatie-uitbreiding 

voor de taakvelden handhaving bouwen/ruimtelijke ordening en aanpak 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

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

van 11 februari 2020. 

Op de vraag van de heer Schagen heeft burgemeester Van Beek toegezegd te zullen 

organiseren dat binnen afzienbare tijd nader gesproken kan worden over de omvang en 

aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit.  

 

7. Bespreken van de resultaten van de evaluatie van de Beemster Feestweek 2019. 

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

Smit, mevrouw Jonk, de heer De Wildt en wethouder Zeeman.  

Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de gemeente over het voorkomen van afval 

in gesprek is met de horeca ondernemers en de Stichting Beemster Gemeenschap en 

dit tot resultaten moet gaan leiden bij de komende Beemster Feestweek. 

 

8. Bespreken van de brief d.d. 11 september 2019 van het college over het 

onderzoek overdracht van wegen. 

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

Groot, de heer De Wildt, de heer De Waal en wethouder Butter. 
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Wethouder Butter heeft toegezegd de bij dit agendapunt ingebrachte punten te zullen 

inbrengen in de regionale werkgroep, die is ingesteld voor het (lopende) onderzoek.  

De raad zal over de voortgang van het onderzoek regelmatig worden geïnformeerd.  

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2021 en het 

Ambitiedocument van het recreatieschap Twiske-Waterland. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Groot, de heer Bakker, de heer De Wildt, 

de heer De Waal, mevrouw De Vries en wethouder Butter. 

Wethouder Butter heeft toegezegd in het bestuur van de recreatieschap het pleidooi 

van de heer De Waal te zullen inbrengen om zich meer te richten op de wensen van 

doelgroepen en het totale gebied in plaats van de fysieke (on)mogelijkheden van alleen 

Het Twiske. 

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

van 11 februari 2020. 

 

10. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het  vervangen van een 

gevel van het MFC De Boomgaard. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Lange, de heer De Wildt, de heer 

Vinke, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Butter. 

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

van 11 februari 2020. 

 

11. Behandelen van het rapport “Onderzoek naar de uitvoering van de Wmo 2015” 

van de rekenkamercommissie en het nemen van een besluit over de 

aanbevelingen. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Wildt, de heer Vinke, mevrouw Van 

Boven, de heer Groot, mevrouw Langerijs en wethouder Dings.  

De fracties hebben geadviseerd om de navolgende aanbevelingen over te nemen: 

CDA: 2 en 5, PvdA/GroenLinks: 2, 4 en 5, VVD: 2, 4 en 5, D66: -, BPP: 1, 2, 3, 4 en 5. 

Afgesproken is om het voorstel te bespreken in het raadspresidium voor (eventuele) 

aanpassing van het aangeboden ontwerp raadsbesluit. Dit is hiermee een B-punt voor 

de raadsvergadering van 10 maart 2020. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Beemster 2020. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Van Huizen en mevrouw Van Boven.  

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

van 11 februari 2020. 

 

13. Voorstel tot het geven van een zienswijze op wijzigingen van de begrotingen 2019 

en 2020 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

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

van 11 februari 2020. 

 

14. Voorstel tot het geven van een zienswijze op kadernota 2021 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

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

Oudshoorn, mevrouw Van Boven, de heer De Wildt en wethouder Dings.  

De fractie PvdA/GroenLinks heeft de voorgestelde negatieve zienswijze over de 

investeringen voor nieuwkomers afgewezen en met de punten ingestemd.  

 



Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d. 11 februari 2020                                                                  blz. 4 

De andere fracties hebben ingestemd met alle punten van de zienswijzen.  

Op de vraag van de heer Smit of er een vangnet is als jongeren een huisarts mijden bij 

infectieziekten heeft wethouder Dings een aanvullend antwoord toegezegd.  

Het voorstel is een A-punt voor de raadsvergadering van 11 februari 2020. 

 

15. Voorstel tot het verhogen van het budget voor het leerlingenvervoer.  

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

van 11 februari 2020. 

 

16. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan.  

 

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

 De heer De Lange heeft aandacht gevraagd voor het tijdspad voor de besluitvorming 

over de dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. Afgesproken is dat dit tijdspad wordt 

besproken in het raadspresidium. 

 

18. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.08 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 10 maart 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 

 

 


