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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op donderdag 13 februari 2020 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 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 G.J.M. Groot D66  

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks  

De heer P.C. de Waal 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 

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. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

4. Voorstel tot het vaststellen van het herindelingsadvies fusie Beemster-

Purmerend. 

 Bij dit agendapunt heeft de projectleider, mevrouw Kramer, tevens zitting aan tafel. 

 

De voorzitter heeft aangegeven dat bij dit voorstel de vraag voorligt of de reactie van de 

colleges op de ingebrachte 13 zienswijzen op het herindelingsontwerp akkoord is. 

Alleen de punten die zijn ingebracht met de zienswijzen zouden aanleiding kunnen 

geven om het document aan te passen. De andere zaken die zijn genoemd of 

misschien niet zijn genoemd in het document zijn een politiek gegeven, omdat het 

document eerder zo is vastgesteld door de raden en hierop geen zienswijzen zijn 

ingekomen. De voorzitter heeft vastgesteld dat dit voor de commissie duidelijk is. 

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

heer Vinke, de heer Commandeur, de heer De Lange, burgemeester Van Beek en 

wethouder Zeeman. 
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De heren Groot, Vinke, Commandeur en mevrouw De Wit hebben aangegeven in te 

stemmen met het voorliggende voorstel. De heer De Lange heeft hierover geen 

uitspraak gedaan. Het bij dit voorstel ter kennisname aangeboden voorbereidingsplan 

nieuwe gemeente heeft de instemming van alle fracties. 

De voorzitter heeft het debat afgesloten met de mededeling dat de besluitvorming over 

het voorstel is geagendeerd in de raadsvergadering van 27 februari 2020. Daarbij is 

gelegenheid om opnieuw in twee termijnen over het voorstel te spreken. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

6. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 20.15 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 10 maart 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 

 


