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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 20 april 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

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  

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 (bij punt 1 t/m 4, 7 en 9 t/m 14) 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 5 en 8) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 6) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6, 8 en 11) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5, 9, 10 en 12 t/m 14) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 7) 

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw B. Bosman VVD (bij 5 en 7) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij 1 t/m 4, 6, 8, 9 en 12 t/m 14) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

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

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 10 en 11) 

   

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 heer De Waal heeft als ordevoorstel gedaan: meer spreektijd in het belang van de 

behandeling van de agendapunten 9 en 10. De voorzitter heeft aangegeven dat met de 

17 minuten per fractie er al meer spreektijd is dan gebruikelijk en het aan de fracties zelf 

is om te bepalen aan welke agendapunten de meeste tijd wordt gegeven. Het voorstel 

van de heer De Waal krijgt geen bijval vanuit de commissie. 

 

2. Vaststellen van de agenda. 

 De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  
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Naar aanleiding van de besluitenlijst is de heer Groot teruggekomen op de orde bij de 

vorige vergadering en heeft hierover gezegd: “Zoals gebruikelijk heb ik als voorzitter 

voorafgaand aan de vergadering de aanwezigheid van commissie- en collegeleden 

gecheckt. In deze fase zag ik een digitaal handje verschijnen bij een van de ook 

ingelogde insprekers. Ik vond dat prematuur omdat de vergadering nog niet was 

begonnen. Mijn opmerking daarover heb ik aan de door mij veronderstelde betrokkene 

gericht wat niet had gehoeven. Daarbij kwam dat ik me naar is gebleken tot de 

verkeerde persoon heb gericht. Voor deze onzorgvuldigheid bied ik mijn excuses aan.” 

 

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. Mevrouw Blekemolen over het jeugdbeleid en verbinding van de “nieuwe” 

Beemsterlingen. 

2. De heer Krüse, initiatiefnemer pension Oosthuizerweg 72.  

3. De heer Vlaanderen namens dorpsraad Westbeemster over de ontwikkelvarianten 

visie Noord- en Westbeemster. 

Er zijn vragen gesteld aan de insprekers. 

 

5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van krediet voor het herstel van de gevel van 

MFC De Boomgaard. 

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

Bosman, mevrouw Rutz, de heer Pankras en wethouder Butter. 

De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de 

raadsvergadering van 20 april 2021. 

 

6. Bespreken van de ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster. 

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

mevrouw Rutz, de heer De Wildt, de heer De Lange en wethouder Zeeman. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over het proces en de fracties hebben aangegeven welke 

mogelijkheden en onmogelijkheden zij zien voor de ontwikkeling van de beide 

dorpskernen.  

 

7. Bespreken van de sportvisie Beemster en Purmerend. 

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

Commandeur, mevrouw Langerijs, de heer Heijmans en wethouder Zeeman. 

De commissie is positief over de visie en heeft enkele aandachtspunten meegegeven 

aan de portefeuillehouder. 

 

8. Voorstel tot het geven een zienswijze op de kadernota 2022 van de GGD 

Zaanstreek-Waterland. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Rutz, de heer Pankras, mevrouw Jonk, 

de heer Beemsterboer, mevrouw Van Boven en wethouder Dings. 

De commissie heeft positief geadviseerd. Wethouder Dings heeft aangegeven de zorg 

te delen over de knelpunten bij de GGD zijn en heeft toegezegd na te zullen gaan hoe 

de raad actiever kan worden geïnformeerd over de ontwikkelingen bij de GGD en dan in 

het bijzonder over de GGD 3.0. 

Het voorliggende voorstel is een A-punt is voor de raadsvergadering van 20 april 2021. 
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9. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het verzoek van de provincie Noord-

Holland om te komen tot een perspectief op samenwerking in de regio 

Zaanstreek-Waterland. 

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

Groot, mevrouw De Wit, de heer De Waal en burgemeester Heerschop. 

De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de 

raadsvergadering van 20 april 2021. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de reactie op het voorstel van de 

transitiecommissie MRA voor de versteviging van de MRA samenwerking. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Schagen, de heer Groot, de heer Wickel, 

de heer De Waal, de heer Schagen en burgemeester Heerschop. 

De fracties hebben positief geadviseerd over de voorgestelde gezamenlijke reactie van 

de regio Zaanstreek-Waterland, met dien verstande dat de fracties VVD en 

PvdA/GroenLinks willen komen tot een nadere duiding en aanscherping van deze 

reactie in de vorm van een aanvullende reactie van de gemeente Beemster. De fractie 

VVD zal hiervoor een motie in te dienen in de aansluitende raadsvergadering. Deze 

voorgenomen motie is eerder aan de stukken toegevoegd. De fractie PvdA/GroenLinks 

heeft in de vergadering aangegeven op welke (3) punten zij de reactie willen 

aanscherpen. Afgesproken is dat beide fracties gezamenlijk een tekstvoorstel doen aan 

de gemeenteraad, die wordt behandeld in de commissie- en raadsvergadering van 18 

mei en, bij vaststelling hiervan, wordt nagezonden aan de transitiecommissie. Er is 

vastgesteld dat het insturen van een aanvullende reactie na 17 mei in dit geval mogelijk 

is. Met inachtneming van deze procesafspraak is het voorliggende voorstel een A-punt 

voor de raadsvergadering van 20 april 2021. 

 

11. Bespreken van de raadsbrief van 17 februari 2021 inzake het besluit van het 

college over de rentewijziging en participaties Stichting Beheer Kerckhaen. 

 Om reden van het uitlopen van de vergadering en met instemming van de fractie VVD 

(die om agendering van de raadsbrief heeft gevraagd) is op voorstel van de voorzitter 

besloten om dit agendapunt te verplaatsen naar de commissievergadering van 18 mei. 

 

12. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Er zijn geen mededelingen gedaan en/of vragen gesteld over het fusieproces. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.38 uur gesloten. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 18 mei 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 

 

 


