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Besluitenlijst van de openbare, digitale vergadering van de raadscommissie van de 

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 1 december 2020 aanvang 19.30 uur.  

 

Aanwezig:   

De heer G.J.M. Groot voorzitter (bij punt 1 t/m 11 en 13 t/m 15), lid (bij punt 12)  

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 (voorzitter bij punt 12) 

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, 6 t/m 11 en 13 t/m 15) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 5 en 12)  

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 1 t/m 5, 9 t/m 11 en 13 t/m 15) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 6 t/m 8)  

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 8) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7 en 9 t/m 15) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 8 en 10 t/m 15) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 9) 

Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst VVD  

    

Op uitnodiging aanwezig:  

Mevrouw H.C. Heerschop burgemeester 

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

De heer J.R.P.L. Dings wethouder PvdA/GroenLinks 

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

 

 

1. Opening. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend en de aanwezigheid van de 

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld. 

  

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 november 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft mevrouw Jonk gevraagd of in de aanbevolen 

meerjarige strategie zal worden beschreven dat de rol van Spurd ten opzichte van de 

Beemster verenigingen anders is dan naar Purmerendse verenigingen. Wethouder 

Zeeman heeft geantwoord dat het takenpakket onderdeel is van de harmonisatie in het 

kader van de fusie en dat de raad over de uitkomsten hiervan zal worden geïnformeerd. 
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4. Spreekrecht burgers. 

 Van dit spreekrecht is gebruik gemaakt door de heer Heerschop namens het 

burgerinitiatief “Nu snel een gezondheidscentrum”. Er zijn vragen gesteld vanuit de 

commissie aan de inspreker. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 28 en 30. 

 Inspreker. 

Bij dit agendapunt heeft de heer De Boer ingesproken. Er zijn vragen gesteld vanuit de 

commissie aan de inspreker. 

 

Behandeling door de commissie. 

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

heer Commandeur, mevrouw De Wit, de heer De Waal en wethouder Zeeman. 

Vanuit de commissie zijn aandachtspunten meegegeven voor bij de uitvoering van het 

bouwplan. Wethouder Zeeman heeft aangegeven deze punten met de aanvrager te 

zullen bespreken. Op de vraag van de fractie D66 heeft de wethouder bevestigd dat het 

plan voldoet aan de geldende geluidsnormen. 

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

van 1 december 2020. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de verordening amateurkunst Beemster 2021 

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

mevrouw De Vries, de heer Vinke, mevrouw Langerijs en wethouder Dings. 

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

van 1 december 2020. 

 

7. Voorstel tot het wijzigen van de algemene subsidieverordening Beemster 2014. 

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

van 1 december 2020. 

 

8. Voorstel om in te stemmen met de fusie van OPSO – SPOOR. 

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

van 1 december 2020. 

 

9. Voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Regeling Reductie 

Energiegebruik. 

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

Beemsterboer, de heer Commandeur, de heer Wickel en wethouder Dings. 

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

van 1 december 2020. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de tweede tussenrapportage / begrotings-

bijstelling 2020. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Schagen, de heer Beemsterboer, de heer 

Commandeur, mevrouw Van Boven, de heer Vinke en wethouder Butter. 

Wethouder Butter heeft aangegeven dat de memo zoals is aangekondigd in de 

auditcommissie, nog volgt. In deze memo wordt een nadere uitleg gegeven over de 

toedracht van de meeropbrengsten bij de Wabo leges. Op voorstel van de voorzitter is 

afgesproken om deze memo in de auditcommissie te bespreken en afhankelijk van de 

uitkomsten, te bepalen of die ook in de raadscommissie wordt besproken. 
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De commissie heeft positief geadviseerd over de voorliggende tussenrapportage. Dit is 

een A-punt voor de raadsvergadering van 1 december 2020. 

 

11. Meningsvormende bespreking over de notitie uitvoering van de woonvisie. 

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

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

De fracties hebben zich in algemene zin uitgesproken over de uitvoering van de 

woonvisie en over de bespreekpunten van de notitie. Het college zal de richtingen en 

opmerkingen van de fracties verwerken in een vervolgnotitie. Deze notitie zal worden 

geagendeerd in de commissie. Bij de bespreking is de wens geuit om in een 

themabijeenkomst dieper om dit onderwerp in te gaan en aanwezigheid van externe 

partijen die hierbij betrokken zijn of een rol hierin kunnen spelen. Of deze 

themabijeenkomst wordt georganiseerd zal nader worden bepaald (er zijn fracties die 

eerst het voorstel van het college willen afwachten). 

 

Het voorzitterschap is na dit agendapunt overgegaan naar de heer De Lange. De heer Groot is 

woordvoerders namens zijn fractie bij agendapunt 12. 

 

12. Meningsvormende bespreking over de notitie voortgang uitvoeringsprogramma 

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw De Wit, de heer De Waal, mevrouw 

Jonk, de heer Groot, de heer De Wildt en wethouder Butter. 

De bijdrage van mevrouw Jonk in de 1e termijn was niet te volgen, door de techniek. 

Afgesproken is dat deze bijdrage schriftelijk wordt aangeleverd zodat hier alsnog op kan 

worden gereageerd.  

Vanuit de commissie zijn opmerkingen gemaakt bij verschillende projecten.  

De commissie heeft geen wijzigingen aangebracht in de voorgestelde prioritering. 

 

Het voorzitterschap is na dit agendapunt teruggegaan naar de heer Groot. 

 

13. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft stilgestaan bij de lopende behandeling van het 

wetsvoorstel voor de herindeling bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal en over de 

agenda van de klankbordgroep fusie van 7 december. 

Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt vanuit de commissie. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

15. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.46 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 22 december 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

HJ. Vinke   M. Timmerman 


