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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 17 december 2019 aanvang 19.30 uur in de raadzaal 

van het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer H.J. Vinke 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 (bij punt 1 t/m 4 en 7 t/m 14) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 5 en 6) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij 1 t/m 4 en 7 t/m 14) 

De heer J.W.T. Smit D66 (bij punt 5 en 6) 

De heer P.A. van Huizen PvdA/GroenLinks (bij punt 10 t/m 14) 

De heer D.J. van ’t Veer PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 12) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 9, 13 en 14) 

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 H.C.P. van Duivenvoorde gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en de afwezigheid gemeld 

van wethouder Zeeman. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2019. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld. 

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 

 

4. Spreekrecht burgers.  

 Over het onderwerp semi permanente huisvesting voor de openbare basisschool De 

Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in het plan De Nieuwe Tuinderij Oost is door 

4 personen ingesproken: 

- de heer De Lange wonende Purmerenderweg 156 namens de bewoners van alle 

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

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

klankbordgroep is een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten). 

- de heer Colthoff namens het bestuur van OPSPOOR. 

- de heer Bark, wonende Purmerenderweg 144 op persoonlijke titel. 

 

Er zijn vragen aan de insprekers gesteld. 

 

5. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van 

een bedrijfsgebouw en het (ver)plaatsen van depots op het perceel Middenweg 

192a. 

 Bij dit agendapunt heeft mevrouw Veltmeijer, beleidsmedewerkster, tevens zitting aan 

de tafel. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer De Lange, de heer De Wildt, 

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

Veltmeijer. 

De heren De Lange en De Wildt en mevrouw De Wit hebben aangegeven in te 

stemmen met het voorstel. De heer De Waal en de heer Smit vinden het voorstel en de 

ruimtelijke onderbouwing op onderdelen te beperkt en onvoldoende duidelijk en hebben 

verzocht om dit voorstel als B-punt te behandelen in de raad.  

De voorzitter heeft vastgesteld dat het voorstel hierdoor een B-punt is voor de 

raadsvergadering van 21 januari 2020. 

 

6. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan het realiseren van 

een recreatiewoning in een schuur op perceel Zuiderweg 24. 

 Bij dit agendapunt heeft de heer Deinum, beleidsmedewerker, tevens zitting aan de 

tafel. 

De sprekers bij het debat over dit voorstel waren de heer De Wildt, de heer De Waal, 

mevrouw De Wit, de heer Smit, mevrouw Jonk, wethouder Butter en de heer Deinum. 

De vergadering is op verzoek van mevrouw De Wit geschorst geweest van 20.56 tot 

20.58 uur voor overleg in de fractie. 

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel. Dit is hiermee een A-punt 

voor de raadsvergadering van 17 december 2019. Mevrouw De Wit heeft aangekondigd 

dat haar fractie een stemverklaring bij dit voorstel zal afleggen in de raadsvergadering. 

 

7. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van het 

programma 2020 voorzieningen onderwijshuisvesting.  

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

van 17 december 2019. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2020. 

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

van 17 december 2019. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van controleprotocol 2019-2021 en het normenkader 

ten behoeve van de accountantscontrole. 

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

van 17 december 2019. 
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10. Voorstel tot het vaststellen van de verordening behandeling bezwaarschriften 

2019. 

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

van 17 december 2019. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van een reactie op de concept MRA Agenda 2.0. 

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

heer Schagen, de heer Commandeur, de heer Van ’t Veer en burgemeester Van Beek. 

Voorafgaand aan dit debat heeft burgemeester Van Beek ingebracht dat in het belang 

van het samen optrekken van de gemeenten in de regio, het college het raadsvoorstel 

wijzigt in die zin dat thans wordt voorgesteld om de concept reactie van de regio 

Zaanstreek-Waterland volledig te onderschrijven, dus inclusief de paragraaf Visie & 

Uitvoering. Over deze aspecten zal op een later moment in het kader van de 

ontwikkeling van de MRA worden gesproken.  

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel. Dit is hiermee een A-punt 

voor de raadsvergadering van 17 december 2019.  

Afgesproken is dat in het raadspresidium zal worden gesproken over hoe de 

ontwikkelingen in de MRA beter op de agenda van de raad kunnen komen. 

 

12. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Van Beek heeft enkele mededelingen gedaan. Er zijn geen vragen 

gesteld. Op de vraag van de heer Groot is geantwoord dat de informatie over de fusie 

op de website van Beemster geactualiseerd zal worden. 

 

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

 Mevrouw De Wit heeft voorgesteld om de in de commissie te spreken over de 

problematiek bij RO-zaken die door agrarische ondernemingen o.a. zijn aangekaart in 

de commissie bij het spreekrecht. Dit met het doel om de standpunten hierover te geven 

en toe te werken naar oplossingen. De heren Groot en De Lange steunen dit voorstel. 

De heer Commandeur heeft ingebracht dat deze bespreking lastig omdat het gaat over 

individuele gevallen. Mevrouw De Wit heeft hierop gesteld dat niet gesproken moet 

worden over individuele gevallen maar over welke oplossingen er in algemene zin zijn 

voor deze problematiek. De heer De Waal steunt de voorstel ook en heeft 

aangedrongen op een behandelvoorstel van de raadspresidium.  

 

14. Sluiting. 

 De voorzitter heeft mevrouw Van Duivenvoorde een boeket overhandigd als dank voor 

haar bijdrage in o.a. de commissievergaderingen. Dit in verband met het vertrek van 

mevrouw  Duivenvoorde per 1 januari 2020). De voorzitter heeft de vergadering om 

22.05 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 21 januari 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 


