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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 9 maart 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

Aanwezig:   

De heer A.N. Commandeur 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 J.C. de Wildt CDA 

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

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 4, 6, 7 en 10 t/m 12) 

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

Mevrouw A. Rutz-Schalk PvdA/GroenLinks (bij punt 8 en 9) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij 1 t/m 5 en 10 t/m 12) 

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. 

De voorzitter heeft aangegeven dat voor de inhoudelijke agendapunten nrs 5 t/m 9    

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 16 februari 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Naar aanleiding van de besluitenlijst heeft de heer De Wildt gevraagd om de concept 

besluitenlijst eerder aan de stukken toe te voegen.  
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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 indiener van de onderliggende aanvraag van de agendapunten 6 en 7. 

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 Protestantse Gemeente Beemster (PGB)  inzake de 

agendapunten 6 en 7. 

Namens de PGB heeft de heer Strijker een vraag van de heer De Waal beantwoord. 

 

Spreekrecht geagendeerde onderwerpen 

De heer Dogterom heeft namens Beemster Gezond ingesproken op de agendapunten 

5a (IHP) en 5b (Plan van Aanpak Ontwikkelstrategie Beemstervisies) van de 

raadsvergadering van 9 maart 2021.  

Er zijn vragen aan de heer Dogterom gesteld door de heer De Lange, de heer Groot, 

mevrouw De Vries en mevrouw Van Boven. 

 

5. Voorstel tot het vaststellen van de economische visie Beemster+ Purmerend #dat 

werkt. 

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

Beemsterboer, de heer De Wildt, mevrouw Jonk en wethouder Dings. 

Er zijn vragen gesteld. De fracties hebben positief geadviseerd waarmee dit een A-punt 

is voor de raadsvergadering van 9 maart 2021. De fractie PvdA/GroenLinks heeft 

aangekondigd daarbij een stemverklaring te zullen afleggen. 

 

6. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser fase 2, 1e 

herziening. 

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

Bakker, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Zeeman. 

Er zijn vragen gesteld en er is opgeroepen om bij dit plan (ook) te komen tot uitvoering 

van de woonvisie (percentage sociale huurwoningen, lager segment).  

De fracties D66 en CDA hebben verzocht het voorstel als B-punt te behandelen in de 

raadsvergadering. De voorzitter heeft vastgesteld dat dit hiermee een B-punt wordt voor 

de raadsvergadering van 30 maart 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan appartementen deelplan 7, 

plan De Keyser fase 2. 

 De voorzitter heeft voorgesteld om dit voorstel niet in deze vergadering te behandelen 

maar (ook) in de raadsvergadering van 30 maart 2020 als B-punt. Dit gezien de relatie 

met agendapunt 6. De commissie heeft ingestemd met dit ordevoorstel. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Integrale schuldhulpverlening 

2021-2025. 

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

Rutz, mevrouw De Vries, mevrouw Langerijs en wethouder Dings. 

De heer De Wildt heeft gevraagd om in een themabijeenkomst meer inzicht te geven in 

de uitvoering van het armoedebeleid en de schuldhulpverlening. Wethouder Dings heeft 

toegezegd deze bijeenkomst te zullen organiseren en dan vanuit een brede invalshoek 

waaronder ook de effecten van de coronapandemie. 
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De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee is dit een A-punt is voor de 

raadsvergadering van 9 maart 2021. 

 

9. Bespreken (ter meningsvorming) van de notitie Een toegankelijker Purmerend en 

Beemster; inclusieve gemeenten. 

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

Wit, mevrouw Rutz, de heer Heijmans en wethouder Dings. 

De commissie heeft ingestemd met het voorgestelde vervolgproces en aandachts-

punten meegegeven voor bij de beleidsontwikkeling. 

 

10. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Burgemeester Heerschop heeft medegedeeld dat ruim 7.000 mensen hebben gestemd 

op 1 van de 3 voorliggende ontwerpen voor het logo voor de nieuwe gemeente. Op de 

vraag van mevrouw Jonk hoeveel hiervan zijn uitgebracht door Purmerenders en 

Beemsterlingen, is een schriftelijk antwoord toegezegd. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

12. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.38 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 30 maart 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 


