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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 21 januari 2020 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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.J. Konijn 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 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 en in het bijzonder welkom 

geheten aan de nieuwe gemeentesecretaris mevrouw Welage. De voorzitter heeft het 

woord gegeven aan de heer Konijn voor een mededeling. De heer Konijn heeft 

medegedeeld dat hij na deze vergadering stopt als commissielid en dit toegelicht.  

 

Na de opening heeft de voorzitter de vergadering geschorst om gelegenheid te geven 

voor het aanbieden van een petitie aan de voorzitter van de raad. Deze petitie heeft 

betrekking op agendapunt 5 van de commissie. De voorzitter heeft hierbij vastgesteld 

dat er geen anderen zijn die een petitie willen aanbieden 

 

Schorsing van de vergadering. 

 

 Tijdens deze schorsing heeft mevrouw Douma uit naam van bezorgde ouders/ 

verzorgers en de klankbordgroep en oudergeleding van de medezeggenschapsraad 

van obs De Bloeiende Perelaar de petitie Tijdelijk schoolgebouw NU met 387 

handtekeningen van ouders en verzorgers overhandigd aan de voorzitter van de 

gemeenteraad, mevrouw Van Beek. 

 

Hierna heeft de voorzitter de commissievergadering heropend. 
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2. Vaststellen van de agenda. 

 Op voorstel van mevrouw Van Boven heeft de commissie besloten om agendapunt 7 

van de agenda te halen en te agenderen voor de commissievergadering van 11 februari 

2020. De commissie heeft de agenda zo gewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 december 2019. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie van een 

semi permanente huisvesting (dependance) voor obs De Bloeiende Perelaar en 

Forte Kinderopvang in het woningbouwplan De Nieuwe Tuinderij Oost. 

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

 

Er is ingesproken door: 

- de heer Van Twisk namens de klankbordgroep semi permanente huisvesting en de 

387 inwoners die de aangeboden petitie hebben ondertekend. 

- de heer Van Meurs namens OPSPOOR. 

- de heer De Lange wonende aan de Purmerenderweg namens de bewoners van alle 

percelen aan de Purmerenderweg die grenzend zijn aan de locatie in het blauwe 

kader. 

- Mevrouw Rietdijk-van den Boorn wonende aan de Purmerenderweg. 

Er zijn vragen aan de insprekers gesteld. 

 

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

Commandeur, de heer Vinke, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Uit het debat blijkt de fracties van PvdA/GroenLinks en VVD instemmen met het 

voorstel. De fracties van CDA, D66 en BPP hebben op zich geen bezwaar tegen de 

gevraagde kredieten en stemmen ook in met het aanvullend verkeerstechnisch 

onderzoek maar willen eerst de rapportage over de andere onderzochte locaties 

ontvangen om zo tot een afgewogen besluit te kunnen komen. Mevrouw De Wit heeft 

hierbij gesteld dat haar fractie ook al vaker om deze rapportage heeft gevraagd en die 

ook wil ontvangen, maar nu - in het belang van de kinderen – instemt met het voorstel 

zonder deze rapportage. De heer Groot heeft het college gevraagd om het voorstel te 

splitsen en voor de aansluitende raadsvergadering een voorstel te doen die locatie 

onafhankelijk is.  

De vergadering is van 20.52 tot 21.01 uur geschorst geweest op verzoek van mevrouw 

Langerijs voor fractieoverleg. 

De fracties van BPP, CDA en D66 hebben na deze schorsing aangegeven dat voor de 

besluitvorming op het voorstel, de raad eerst de beschikking moet hebben over de 

rapportage van de eerder onderzochte andere locaties en zij dit als een B-punt willen 

agenderen voor de raadsvergadering van 11 februari 2020. 

De vergadering is van 21.18 tot 21.27 uur geschorst geweest op verzoek van 

wethouder Zeeman voor overleg in het college. 

Na de schorsing heeft wethouder Zeeman toegezegd dat de raad een resumé ontvangt 

van de eerder onderzochte andere locaties, geactualiseerd met de kennis van nu en 

gelet op de huidige vraag naar lokalen.  
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Als dit voorstel een B-punt zou worden voor de raadsvergadering van 11 februari 2020 

komt dit resumé voor die tijd beschikbaar voor de raad. 

Het college heeft de raad het voorstel gedaan om in de aansluitende raadsvergadering 

(wel) in te stemmen met het aanvullend verkeerstechnisch onderzoek voor de locaties 

van de dependance in de Nieuwe Tuinderij Oost en hiervoor een krediet van € 25.000 

beschikbaar te stellen. De commissie heeft hierover positief geadviseerd. Dit onderdeel 

van het voorstel kan als een A-punt worden behandeld in de aansluitende 

raadsvergadering. Over de andere onderdelen van het voorstel wordt in de 

raadsvergadering van 11 februari 2020 opnieuw gesproken (B-punt). 

 

6. Opiniërende bespreking van de ontwikkelvarianten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster. 

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

 

Er is ingesproken door: 

- de heer Oosterbaan namens een aantal bewoners van de Volgerweg; 

- de heer Melcherts namens een groep bewoners van het gebied Kolkpad/Zuiderweg; 

- de heer Köhne bewoner van de Volgerweg; 

- de heer Swaanen namens bewoners van de Burgemeester Postmastraat ca en ruim 

165 ongeruste bewoners van Zuidoostbeemster. 

Er zijn vragen aan de insprekers gesteld. 

 

De commissie heeft hierna meningsvormend over de ontwikkelvarianten gesproken en 

daarbij onder andere aangegeven naar welke bouwstenen van de varianten de 

voorkeur uitgaat.  

 

7. Dit agendapunt is verplaatst naar de commissievergadering van 11 februari 2020 

(bespreken van de brief d.d. 11 september 2019 van het college over het onderzoek 

overdracht van wegen). 

  

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

voor de taakvelden handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en aanpak 

georganiseerde ondermijnende criminaliteit. 

 Bij dit agendapunt heeft de voorzitter vastgesteld dat er behoefte is aan debat.  

In verband hiermede en gezien de uitloop van de vergadering heeft de commissie 

besloten om dit punt niet te behandelen en opnieuw te agenderen, in de 

commissievergadering van 11 februari 2020. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze over het lidmaatschap van 

gemeenschappelijke regelingen met personeel bij de werkgeversvereniging van 

de VNG. 

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

van 21 januari 2020. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van een wijziging van begroting 2020-2023 voor de 

uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. 

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

van 21 januari 2020. 
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11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

Beemster 2020. 

 Bij dit agendapunt heeft de voorzitter vastgesteld dat er behoefte is aan debat.  

In verband hiermede en gezien de uitloop van de vergadering heeft de commissie 

besloten om dit punt niet te behandelen en opnieuw te agenderen, in de 

commissievergadering van 11 februari 2020. 

 

12. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan en een vraag van de heer 

Commandeur beantwoordt over de wijze waarop de zienswijzen op het 

herindelingsontwerp zijn behandeld. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.47 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 11 februari 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


