
Besluitenlijst vergadering raadscommissie d.d.16 februari 2021                                                             blz. 1 

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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 16 februari 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

Aanwezig:   

Mevrouw M.L. van Boven 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  

Mevrouw R.M. Langerijs-Groot BPP 

De heer N.C.M. de Lange BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer A.N. Commandeur CDA 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 7 en 8) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 4, 6 en 9 t/m 11) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 5) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD 

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. 

De voorzitter heeft aangegeven dat voor de 4 inhoudelijke agendapunten, punt 5 t/m 8,   

een totale spreektijd van 15 minuten per fractie en het college geldt. Voor het college 

geldt hierbij dat de spreektijd langer is als dat noodzakelijk is om alle vragen te kunnen 

beantwoorden. De spreektijd wordt bijgehouden door de griffie en periodiek via de app-

groep aan u doorgegeven. Als de spreektijd is verbruikt en er is nog geen advies 

gegeven over een voorstel, dan is er gelegenheid om in 1 zin aan te geven of de fractie 

positief of negatief adviseert. 

  

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 januari 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen vragen gesteld over onderwerpen die toen zijn afgehandeld. 
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4. Spreekrecht burgers. 

 Bij dit agendapunt is gelegenheid gegeven om in te spreken over de geagendeerde en 

niet geagendeerde onderwerpen en, voor de commissie, voor het stellen van vragen 

aan de indieners van de onderliggende aanvragen van de agendapunten 7 en 8. 

De voorzitter heeft de insprekers gewezen op de voorwaarden die bij het spreekrecht 

geleden en vooraf ook zo zijn gecommuniceerd. 

 

Vragen van de commissie aan de indieners over agendapunten 7 en 8. 

Agendapunt 7, Middenweg 84-88. De heer Luursema, voorzitter Beemster Vertoeving, 

heeft vragen beantwoord. 

 

Spreekrecht niet geagendeerde onderwerpen 

Ingesproken hebben over de aanleg van stil asfalt op de N243: 

- Mevrouw Valent; 

- Mevrouw Boon. 

De voorzitter heeft mevrouw Boon een aantal keren onderbroken om haar nogmaals te 

wijzen op het feit dat geen kwalificaties mogen worden gedaan over het handelen van 

personen. 

 

Spreekrecht geagendeerde onderwerpen 

Ingesproken hebben inzake agendapunt 5, (IHP): 

- De heer Jansen namens de Trekkersgroep Knarrenhof; 

- Mevrouw Kemper namens Beemster Gezond; 

- De heer Segers voorzitter MR obs De Blauwe Morgenster, bezorgde ouder. 

 

Er zijn vragen aan insprekers gesteld. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 en 

het beschikbaar stellen van investeringskredieten. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Commandeur, mevrouw De Vries, de 

heer Vinke, de heer Heijmans, mevrouw Jonk, wethouder Butter en wethouder Zeeman. 

De fracties CDA en PvdA/GroenLinks hebben positief geadviseerd. De fracties VVD, 

D66 en BPP wensen het voorstel als B-punt te behandelen in de raadsvergadering van 

9 maart 2021 omdat hierover nog vragen en onduidelijkheden zijn. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit hiermee een B-punt is voor de raadsvergadering 

van 9 maart 2021. 

 

6. Voorstel om kennis te nemen van het Plan van Aanpak Ontwikkelstrategie 

Beemstervisies en het beschikken stellen van een krediet voor het opstellen van 

de ontwikkelstrategie. 

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

Groot, de heer Schagen, wethouder Zeeman en de projectleider, de heer Borst. 

De fractie VVD heeft verzocht om (juridisch) te laten toetsen of en wat de eventuele 

gevolgen voor de volgende raad zouden zijn als in het huidige voorstel het uitgangspunt 

‘of’ wordt gewijzigd in ‘hoe’ de ambities uit de visies kunnen worden gerealiseerd.  

De fractie PvdA/GroenLinks heeft aangegeven dat beslispunt 2 overbodig is, de raad 

heeft hiertoe reeds besloten, en heeft verzocht om beslispunt 3 via een apart voorstel 

aan de raad voor te leggen. De fractie D66 heeft voorgesteld om de accountant te laten 

adviseren over de beslispunten 2 en 3. Dit voorstel heeft bijval gekregen van andere 

fracties. De fracties D66, BPP en CDA wensen duidelijkheid en snelheid inzake de 

realisatie van een gezondheidscentrum.  
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Fractie BPP heeft eerder een voorgenomen amendement ingediend over het 

gezondheidscentrum. Als die wijziging in het voorstel zo wordt doorgevoerd adviseert 

de fractie BPP positief over het voorstel. De fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en 

CDA wensen het voorstel als B-punt te behandelen in de raadsvergadering van 9 maart 

2021. De fracties VVD en PvdA/GroenLinks hebben aangegeven dat zij mogelijk ook, 

en ieder voor zich, het voorstel zullen amenderen. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit hiermee een B-punt is voor de raadsvergadering 

van 9 maart 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Middenweg 84-88. 

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

mevrouw Bregman, de heer Commandeur, de heer Wickel en wethouder Zeeman. 

De fracties PvdA/GroenLinks, D66, BPP en CDA hebben positief geadviseerd. De 

fractie VVD heeft bedenkingen geuit over de voorziene parkeergelegenheid en zal 

daarvoor een stemverklaring afleggen in de aansluitende raadsvergadering. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat dit hiermee een A-punt is voor de raadsvergadering 

van 9 maart 2021 en de fractie VVD daarbij een stemverklaring zal afleggen. 

 

8. Voorstel tot het legaliseren van een paddock op het perceel Volgerweg 70. 

 De commissie heeft positief over dit voorstel geadviseerd. 

Dit is een A-punt voor in de aansluitende raadsvergadering, 16 februari 2021. 

 

9. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededelingen gedaan: over de vaststelling van het 

wetsvoorstel voor de herindeling door de Tweede Kamer, over het proces om te komen 

tot het logo voor de nieuwe gemeente en over de eerstkomende vergadering van de 

klankbordgroep fusie, op 8 maart. 

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

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.34 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 maart 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

A.N. Commandeur  M. Timmerman 


