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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 19 mei 2020 aanvang 19.30 uur via de digitale 

vergaderomgeving.  

 

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 

De heer G.J.M. Groot D66 

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 H.C. Heerschop burgemeester 

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

Mevrouw A. Zeeman wethouder CDA 

De heer J.J.A.S. Houtenbos wethouder VVD 

Mevrouw H.J.C. Welage gemeentesecretaris 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer D.J. Butter wethouder VVD 

 

 

1. Opening. 

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

personen die deelnemen aan de vergadering overeenkomstig de bovenstaande lijst 

vastgesteld en de afspraken benoemd die gelden voor deze digitale vergadering. 

 

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 de dorpsontwikkelingsvisie van 

Zuidoostbeemster. 

 De projectleider de heer Borst is bij dit agendapunt aanwezig. De voorzitter heeft zijn 

aanwezigheid vastgesteld. 

 

Om in spreken bij dit agendapunt kon een schriftelijke reactie worden ingezonden of 

kan mondeling worden ingesproken mits de aanmelding 2 dagen voor de vergadering is 

gedaan. Er zijn 3 schriftelijke reacties ingekomen die alle zijn verspreid en zijn 
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toegevoegd aan de ingekomen stukken van de raad. 5 personen hebben zich 

aangemeld om mondeling te kunnen inspreken. Dit zijn de heer Oosterbaan namens 

bewoners van de Volgerweg, de heer Bark, de heer Pierik van SWDV Advocaten, 

mevrouw Neppelenbroek namens de Stichting Behoud Waterland en de heer Creemer 

namens de Stichtingen Beemstergroen en Nekkerzoom. De voorzitter heeft de 

aanwezigheid van de insprekers vastgesteld. Deze personen hebben ingesproken. Er 

zijn vanuit de commissie vragen gesteld aan de insprekers. 

 

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

mevrouw De Wit, de heer Groot, mevrouw Jonk, wethouder Zeeman en de heer Borst. 

In het debat heeft mevrouw Jonk een amendement voor de behandeling in de 

raadsvergadering van 2 juni aangekondigd over de locatie voor de dependance voor de 

school en kinderopvang.  

De voorzitter heeft het debat afgesloten met de vermelding dat dit voorstel is 

geagendeerd voor een 2e behandeling en besluitvorming in de raadsvergadering van 2 

juni 2020. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

6. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 23.04 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 23 juni 2020 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


