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Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente 

Beemster gehouden op dinsdag 12 oktober 2021 aanvang 19.30 uur in de raadzaal van 

het gemeentehuis te Middenbeemster. 

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange 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 

Mevrouw L.M.M. Oudshoorn BPP 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 6) 

De heer M. Segers CDA (bij punt 7 t/m 10) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 5) 

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

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5 en 8 t/m 10) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 6) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 6 t/m 10) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 5) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw B. Bosman VVD (bij punt 5 t/m 10) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 4) 

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 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. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 21-22 september 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

 

Naar aanleiding van de rondvraag van de vergadering van 21-22 september heeft de  

heer Schagen gemeld dat genoemde de burger (uit de agrarische sector) tot op heden 

geen contact heeft opgenomen met de fractievoorzitter van de BPP. 
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4. Spreekrecht burgers. 

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

geleden en vooraf ook zo zijn gecommuniceerd. 

De navolgende personen hebben ingesproken: 

1. De heer Dogterom namens Beemster Gezond over het gezondheidscentrum 

2. De heer Heerschop namens het Burgerinitiatief gezondheidscentrum 

Er zijn vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel inzake de uitvoering van de motie mogelijke maatregelen stillere 

woonomgeving bewoners N243. 

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

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

De fractie BPP wijst het voorstel af en heeft een amendement aangekondigd die erin 

voorziet om in de aansluitende raadsvergadering (12 oktober) het krediet van  

€ 1.044.225 beschikbaar te stellen. De fractie VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en CDA 

hebben uitgesproken teleurgesteld te zijn in de opstelling van de provincie.  

Voor PvdA/GroenLinks, D66 en CDA is het noodzakelijk krediet te hoog. De fractie VVD 

heeft gevraagd of tot een andere betalingsregeling kan worden gekomen voor de extra 

beheer- en onderhoudskosten. Wethouder Butter heeft aangeboden in gesprek te gaan 

met gedeputeerde Olthof als de commissie dit nader onderzocht wil hebben. De fracties 

VVD, D66 en CDA zijn op dit aanbod ingegaan. De fractie PvdA/GroenLinks heeft 

uitgesproken aan de bewoners geen valse hoop te willen geven en heeft geadviseerd 

om het voorstel als A-punt te agenderen in de aansluitende vergadering. 

De voorzitter heeft vastgesteld dat door het aangekondigde amendement en de wens 

tot nader onderzoek, het voorstel een B-punt is in de raadsvergadering van of 9 of 30 

november. Dit nader te bepalen door het raadspresidium. 

 

6. Bespreken van de raadsbrief van 26 augustus 2021 over het aanvragen van het 

predicaat Fairtrade gemeente. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Rutz, mevrouw Bosman, mevrouw 

Langerijs, de heer Heijmans, de heer Pankras en wethouder Dings. 

Dit agendapunt was geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks. Er zijn 

opvattingen gedeeld die aan dit predicaat inhoud en betekenis kunnen geven en over 

de rol van de gemeente hierbij. 

De commissie heeft positief geadviseerd over voornemen van het college om dit 

predicaat aan te (laten) vragen. Dit is een A-punt is voor de raadsvergadering van 12 

oktober 2021. 

 

7. Bespreken van de verslagen 2019 en 2020 van de welstandscommissie Beemster 

en het verslag van college hierop d.d. 21 september 2021 (ter meningsvorming). 

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

Wit, de heer Beemsterboer, de heer Segers en wethouder Zeeman. 

Dit agendapunt was geagendeerd op verzoek van de fractie PvdA/GroenLinks. 

Er zijn opvattingen gedeeld over het proces om tijdig te komen de eventueel 

noodzakelijke vernieuwing van het welstandskader voor nieuwe verschijningsvormen 

van gebouwen als gevolg van bijvoorbeeld de energie- en warmtetransitie. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Er zijn geen mededelingen gedaan, geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. 
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9. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.10 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 9 november 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 

 

 

 

 


