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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 26 januari 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

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 A.N. Commandeur CDA (bij punt 1 t/m 4 en 6 t/m 10) 

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

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 5) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 4 en 6 t/m 10) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 4 en 6 t/m 10) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 5) 

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 22 december 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst: op de vraag van de heer Schagen heeft 

burgemeester Heerschop geantwoord de raad via een memo te hebben geïnformeerd 

over het feit dat knalapparaten door het verbod op carbidschieten niet zijn verboden. 

 

4. Spreekrecht burgers. 

 Van dit spreekrecht is gebruik gemaakt door: 

1. De heer Vlaanderen namens de dorpsraad Westbeemster over de Nota van 

Uitgangspunten voor de dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster. 
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2. De heer Meij namens het actiecomité GoedeSchoolZOB. 

3. De heer Keyser over het hoofdgebouw van de obs De Bloeiende Perelaar. 

 

Er zijn vragen gesteld vanuit de commissie aan de heren Vlaanderen en Keyser. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Rijperweg 129. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Jonk, de heer Beemsterboer, de heer 

Wickel, de heer De Waal, de heer De Wildt en wethouder Zeeman. 

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

De fractie D66 heeft negatief geadviseerd en verzocht om behandeling van het voorstel 

als B-punt in de raadsvergadering van 16 februari 2021. De voorzitter heeft gevraagd of 

volstaan kan worden met een stemverklaring in de aansluitende raadsvergadering. 

De vergadering is van 20.37 uur tot 20.40 uur geschorst geweest voor overleg binnen 

de fractie D66.  

Na de schorsing heeft de heer Beemsterboer ingestemd met het voorstel van de 

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

raadsvergadering van 26 januari 2021 en de fractie D66 daarbij een stemverklaring zal 

afleggen. 

 

6. Voorstel tot het verlenen van planologische medewerking aan de bouw van de 

woningen Burlatstraat 1 t/m 11 (oneven) in het woningbouwplan De Nieuwe 

Tuinderij Oost. 

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

Waal, de heer Commandeur, de heer Bakker en wethouder Zeeman. 

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

fractie D66 heeft negatief geadviseerd 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 26 januari 2021 en de fractie D66 daarbij een stemverklaring zal afleggen. 

 

7. Bespreken van het rapport evaluatie onderzoek dienstverlening van de 

rekenkamercommissie Purmerend en Beemster. 

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

Commandeur, de heer Schagen, de heer Groot en burgemeester Heerschop. 

Burgemeester Heerschop heeft aangegeven dat de dienstverlening valt onder de 

verantwoordelijkheid van het college en niet de raad. Als de raad kritiek hierop heeft, 

dan kan dit alleen gaan over bepaalde zaken of ontwikkelingen en niet over hoe dit is 

georganiseerd. In het herindelingsadvies is vastgelegd wat de visie op dienstverlening 

is. De fracties PvdA/GroenLinks, D66 en CDA hebben aangegeven de door de 

rekenkamercommissie genoemde punten geen kwestie en verontrustend te vinden. De 

fractie BPP heeft aangedrongen op bespreking van dit onderwerp met de fracties van 

Purmerend in een klankbordgroep fusie of een gezamenlijke commissievergadering.  

De voorzitter heeft hierna vastgesteld dat de fracties afwachten wat de uitkomst is van 

de komende behandeling van het evaluatierapport in de commissie Algemene zaken 

van Purmerend. In het raadspresidium zal daarna worden bepaald welk vervolg hieraan 

zou kunnen worden gegeven. 

 

8. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft mededelingen gedaan over de voortgang van de 

behandeling van het wetsvoorstel herindeling, de beoogde structurering van de  
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gezamenlijke commissievergaderingen van Beemster en Purmerend en over het proces 

voor het logo van de nieuwe gemeente. 

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

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.17 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 16 februari 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

M.L. van Boven  M. Timmerman 


