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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 10 maart 2020 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot 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 P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6 t/m 8) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 1 t/m 5 en 9 t/m 14) 

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.  

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 11 en 13 februari 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijsten ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijsten. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het starten van het project revitalisering bedrijventerreinen Insulinde 

en Bamestra. 

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

heer De Waal, mevrouw De Wit, de heer Smit en wethouder Butter.  

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

van 10 maart 2020. De fractie BPP heeft daarbij een stemverklaring aangekondigd. 
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6. Voorstel tot het vaststellen van de Huisvestingsverordening gemeente Beemster 

2020 

 Bij dit agendapunt heeft de beleidsmedewerkster mevrouw Molenaar tevens zitting aan 

de tafel. 

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

van 10 maart 2020. 

 

7. Opiniërende bespreking van de hoofdlijnen van het voorstel Nieuwe  

woonruimteverdeling. 

 Bij dit agendapunt heeft de beleidsmedewerkster mevrouw Molenaar tevens zitting aan 

de tafel. 

Wethouder Butter heeft 2 openstaande technische vragen beantwoord en toegezegd 

dat in 2020 aan de raad een tussenrapportage over de uitvoering van de woonvisie 

wordt voorgelegd met een bespreekvoorstel. 

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

mevrouw De Vries, de heer Beemsterboer, de heer Schagen, wethouder Butter en 

mevrouw Molenaar. 

Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan heeft wethouder Butter aangegeven de 

navolgende punten te zullen (laten) inbrengen in het komend overleg in de regio over 

dit onderwerp: studie tot uitstroom, het hoge percentage van 35% aan urgenten (blz 3 

en verder); de onduidelijkheid hierover en de impact hiervan voor de andere groepen en 

het gemis van een 4e categorie; niet zelfstandig wonende 50 plussers: dakloos,  

wonende bij kinderen of op andere wijze zwervend.  

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de financiële verordening gemeente Beemster 

2020. 

 Bij dit agendapunt heeft de controller mevrouw Dehé tevens zitting aan de tafel. 

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

Beemsterboer, mevrouw Langerijs, de heer Commandeur en wethouder Butter. 

De heer Vinke heeft namens de auditcommissie het gegeven advies toegelicht en heeft 

als raadslid een amendement aangekondigd namens alle fracties. Dit amendement 

heeft tot doel om de adviezen van de auditcommissie te verwerken in de verordening. 

Over de andere wijzigingen van de verordening hebben de fracties positief geadviseerd. 

Door het aangekondigd amendement is dit een B-punt voor de raadsvergadering. De 

fracties en het college hebben aangegeven dat de agendering als B-punt kan in de 

raadsvergadering van 10 maart 2020. 

 

9. Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 17 maart 2020 van 

de Vervoerregio Amsterdam. 

 De heer De Waal heeft voorgesteld om in te stemmen met de voorstellen van deze 

agenda. De commissie heeft met dit voorstel ingestemd.  

 

10. Voorstel tot ontslag en benoeming van leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

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

van 10 maart 2020. 

 

11. Voorstel tot het wijzigen van het delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie. 

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

van 10 maart 2020. 
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12. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan.  

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

14. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.28 uur gesloten. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 12 mei 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


