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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 22 december 2020 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  

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 (bij punt 1 t/m 4 en 6 t/m 15) 

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

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6 en 10) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5, 7, en 10 t/m 15) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 8 en 9)  

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks 

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 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 1 december 2020. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst: - 

 

4. Spreekrecht burgers. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het beschikbaar stellen van kredieten voor de uitwerking van 

projecten van het Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan. 

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

Wit, de heer De Waal, de heer Groot en wethouder Butter. 
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De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 22 december 2020. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten voor de 

dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster. 

 De heer Blankestijn, projectleider, heeft deelgenomen aan de bespreking. 

 

Inspreker. 

De heer R.N. de Wit (Veeteeltlaan 1 te Westbeemster) heeft ingesproken. Er zijn 

vragen gesteld vanuit de commissie aan de inspreker. 

 

Behandeling door de commissie. 

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

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

De commissie heeft vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de begrenzing van 

de gebieden waarvoor de (structuur)visie gaat gelden en over de volledigheid en 

juistheid van de stukken. De fractie BPP heeft amendementen aangekondigd, over de 

toegangsbrug naar het kerkplein en over de paragraaf kostenverhaal in de nota.  

De fracties VVD, PvdA/GroenLinks, D66 en BPP hebben aangedrongen op nader 

onderzoek en meer informatie over de benoemde punten en verwerking hiervan in de 

stukken. Daarmee is het voorstel voor deze fracties een B-punt voor in de 

raadsvergadering van 26 januari 2021. De fractie CDA stemt in met het voorliggende 

voorstel. Voor deze fractie is dit een A-punt.  

De vergadering is van 21.06 uur tot 21.13 uur geschorst geweest op verzoek van het 

college.  

Na deze schorsing heeft wethouder Zeeman aangeboden een overleg te zullen 

organiseren tussen de projectleider en de fractiewoordvoerders over het kaartmateriaal 

en voor een nadere toelichting op de paragraaf kostenverhaal in de nota.  

Vanuit de commissie is positief op dit aanbod gereageerd. 

Het voorstel zal een B-punt worden voor in de raadvergadering van 26 januari 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de realisatie van een 

Integraal Kind Centrum in plan De Keyser. 

 De heer Blankestijn, projectleider, heeft deelgenomen aan de bespreking. 

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

Groot, mevrouw Jonk, de heer Commandeur en wethouder Zeeman. 

Wethouder Zeeman heeft op verzoek van de commissie toegezegd de raad regelmatig 

te zullen informeren en te zullen betrekken bij ontwikkelingen in dit project om zo de 

raad in staat te stellen kaders te kunnen stellen en te kunnen controleren. 

De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 22 december 2020. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van het Klimaatadaptatieplan Zaanstreek-Waterland 

2021-2024 en Beemster 2021. 

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

Schagen, de heer Commandeur, mevrouw Van Boven en wethouder Zeeman. 

De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 22 december 2020. 
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9. Voorstel tot het vaststellen van de verordening naamgeving en nummering 

Beemster. 

 De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 22 december 2020. 

 

10. Voorstel tot het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening 

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

Bakker, de heer De Waal, de heer Beemsterboer en burgemeester Heerschop. 

De fractie VVD heeft een amendement aangekondigd vanuit de constatering dat het 

voorstel ook leidt tot een verbod op het gebruik van knalapparaten voor gewas-

bescherming. De voorzitter heeft de commissie voorgesteld om nu niet op dit aspect in 

te gaan maar dit te bespreken in de commissievergadering van 26 januari 2021 aan de 

hand van een nader voorstel van het college. Burgemeester Heerschop heeft 

toegezegd in januari een wijzigingsvoorstel aan te raad te zullen aanbieden als blijkt, op 

grond van een nadere juridische toetsing, dat door dit verbod ook het gebruik van 

knalapparaten voor gewasbescherming verboden zou zijn. 

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorliggende voorstel. Dit is een A-

punt voor de raadsvergadering van 22 december 2020. 

 

11. Voorstel over de rechtmatigheidsverantwoording 2021. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Commandeur, mevrouw Van Boven, de 

heer De Waal, de heer Groot, de heer Schagen en wethouder Butter. 

De fractie BPP heeft een amendement aangekondigd met het voorstel om punt 2 van 

het voorstel aan te passen. Dit gezien de wettelijke plicht van het college om de raad 

adequaat te informeren en dus zonder het in punt 2 genoemde voorbehoud. De heer 

Groot heeft aangegeven dat de auditcommissie dit ook zo ziet. De auditcommissie 

adviseert de gewraakte passage te schrappen.  

Staande de vergadering heeft het college het voorstel aangepast door punt 2 van het 

voorstel te schrappen. 

De commissie heeft positief geadviseerd over het aangepaste voorstel. Dit is een A-

punt voor de raadsvergadering van 22 december 2020. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van belastingverordeningen en tarieventabellen voor 

2021. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren mevrouw Van Boven, de heer De Waal, de heer 

Groot, de heer Schagen, de heer Commandeur en wethouder Butter. 

Wethouder Butter heeft op verzoek van de heer Schagen aangegeven dat over de  

kostensystematiek bij ruimtelijke initiatieven (kostenverhaal) momenteel wordt 

gesproken.  

De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering 

van 22 december 2020. 

 

13. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft onder andere medegedeeld dat bij de vaste commissie 

van Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer geen schriftelijke reacties zijn 

ingekomen op het wetsvoorstel herindeling. Daarom zal de commissie geen hoorzitting 

houden.  

Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt vanuit de commissie. 
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14. Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders). 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt 

 

15. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 22.47 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 26 januari 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

N.C.M. de Lange  M. Timmerman 


