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

gemeente Beemster gehouden op dinsdag 29 juni 2021 aanvang 19.30 uur.  

 

Aanwezig:   

De heer N.C.M. de Lange voorzitter (en woordvoerder bij punt 10) 

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 (muv punt 10) 

De heer L.J.M. Schagen BPP 

De heer F.G. Pankras CDA (bij punt 5, 6, 10 en 12) 

De heer J.C. de Wildt CDA (bij punt 1 t/m 4, 7 t/m 9 en 13 t/m 17) 

De heer P.E.J. Beemsterboer D66 (bij punt 6 en 7) 

De heer G.J.M. Groot D66 (bij punt 1 t/m 5, 10, 11 en 14 t/m 17) 

De heer H.W.E.Ö. Heijmans D66 (bij punt 8, 9, 12 en 13) 

De heer P.A. van Huizen PvdA/GroenLinks (bij punt 8, 12 en 13) 

De heer H.J. Vinke PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7, 9 t/m 11 en 14 t/m 17) 

De heer P.C. de Waal PvdA/GroenLinks  

Mevrouw B. Bosman VVD (bij punt 8) 

Mevrouw M.L. van Boven VVD (bij punt 1 t/m 5, 7 t/m 9, 11 t/m 17 en voorzitter bij punt 10) 

Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden VVD 

De heer P.G.J. Wickel VVD (bij punt 6 en 10) 

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 

  

Afwezig met kennisgeving:  

De heer A.N. Commandeur CDA 

 

 

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 8 juni 2021. 

 De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.  

Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst. 
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4. Spreekrecht burgers. 

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

5. Voorstel tot het uiten van wensen en bedenkingen op het concept van de MRA 

Verstedelijkingsstrategie. 

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

Vries, de heer De Waal, de heer Pankras en de wethouders Butter, Zeeman en Dings. 

De heer Schagen heeft een motie aangekondigd die dient als reactie van Beemster 

naast of in aanvulling van de regionale reactie en verzocht in de aansluitende 

raadsvergadering de gelegenheid te geven die in te dienen bij dit voorstel. Mevrouw De 

Vries, de heer De Waal en de heer Pankras hebben ook gepleit voor een Beemster 

reactie, naast de regionale reactie, en aangegeven welke punten hierin moeten worden 

genoemd. De heer Groot heeft geadviseerd om alleen de regionale reactie te sturen en 

heeft gevraagd die op taalfouten na te lopen (dit laatste is door wethouder Zeeman 

toegezegd). Wethouder Butter heeft toegezegd om de punten van mevrouw De Vries 

en de heer De Waal te zullen inbrengen in het bestuurlijk overleg wat voorafgaat aan de 

totstandkoming van het volgende concept (versie 3). De heer Schagen heeft verzocht 

zijn punten ook in dit overleg in te brengen. Wethouder Butter heeft aangegeven alleen 

punten die Beemster aangaan te zullen inbrengen. 

Gezien de aangekondigde motie en de noodzaak om voor 12 juli een besluit te nemen 

(tot dan kunnen wensen en bedenkingen worden ingebracht) is vastgesteld dat dit een -

een B-punt is voor de aansluitende raadsvergadering, 29 juni 2021. 

 

6. Voorstel voor het uiten van wensen en bedenkingen op het aandeelhouderschap 

van de Vervoerregio Amsterdam in het GVB en het hiervoor wijzigen van de 

gemeenschappelijke regeling. 

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

7. Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerd managementplan UNESCO 

werelderfgoed Droogmakerij de Beemster 2022-2027. 

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

Wildt, mevrouw Jonk, de heer Beemsterboer en burgemeester Heerschop. 

Mevrouw De Wit en de heer Beemsterboer missen de evaluatie van het voorgaande 

plan waarom eerder is gevraagd. Mevrouw De Wit, de heer De Waal, mevrouw Jonk en 

de heer Beemsterboer hebben punten ingebracht waarop het plan moet worden 

aangepast. De heer De Wildt heeft een positief advies gegeven over het voorliggende 

plan. Burgemeester Heerschop heeft ingebracht dat het plan een verzameling is van 

het bestaande beleid en dat daarmee een evaluatie van het plan zelf niet zinvol is. 

Mevrouw De Wit heeft gevraagd om voor eind 2021 alsnog een evaluatie van dit plan in 

de commissie te agenderen.  

Met inachtneming van de uitkomsten van het debat hebben de fracties VVD, 

PvdA/GroenLinks, CDA en BPP positief geadviseerd.  

De vergadering is van 20.46 – 20.47 uur geschorst geweest op verzoek van de fractie 

D66. 

De heer Beemsterboer heeft hierna aangeven een bespreking van dit voorstel te willen 

als B-punt in de raadsvergadering van 31 augustus. Dit om tot de gepleite uitwerking / 

verduidelijking van de kernwaarden te komen.  

Burgemeester Heerschop heeft toegezegd het plan op een aantal (andere) ingebrachte 

punten te zullen aanpassen.  
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De heer Beemsterboer blijft bij agendering als B-punt. Dit mede ook om dan te 

beschikken over een concept waarin de noodzakelijke aanpassingen en correcties zijn 

doorgevoerd. 

Het voorstel is hiermee een B-punt voor de raadsvergadering van 31 augustus 2021. 

 

8. Voorstel tot het vaststellen van de sportvisie “Sport in Beweging”. 

 De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Van Huizen, de heer De Wildt, mevrouw 

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

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

raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

9. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2020 en de begroting 

2022 van de GGD Zaanstreek-Waterland. 

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

Wildt, mevrouw Jonk, de heer Heijmans en wethouder Dings. 

Wethouder Dings heeft toegezegd de raad een positie te zullen geven in het 

doorontwikkelingsproces van de GGD (GGD 3.0). 

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

raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

Na dit agendapunt is het voorzitterschap overgegaan naar mevrouw Van Boven omdat de heer  

De Lange woordvoerder namens zijn fractie is bij agendapunt 10. 

 

10. Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Beemster 

2021. 

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

Wit, de heer Vinke, de heer Pankras en burgemeester Heerschop. 

Voor in de raadsvergadering zijn 5 amendementen aangekondigd: over de 

onderwerpen parkeren in bermen (BPP, CDA), duiven (VVD, CDA), Happy hours (VVD, 

CDA), reserve graffity (VVD, CDA) en bijen (CDA, BPP). Burgemeester Heerschop 

heeft de raad ontraden om het amendement over het Happy hours aan te nemen.  

Uit het debat blijkt dat alle fracties deze 5 amendementen zullen steunen. 

Gezien de aangekondigde amendementen is dit voorstel een B-punt voor in de 

raadsvergadering. De voorzitter heeft vastgesteld dat er geen behoefte is aan 

heroverweging waarmee dit een B-punt kan zijn in de aansluitende raadsvergadering, 

29 juni 2021. 

 

Na dit agendapunt is het voorzitterschap teruggegaan naar de heer De Lange. 

 

11. Voorstel tot het vaststellen van de verordening Bekostiging leerlingenvervoer 

Beemster 2021. 

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

12. Voorstel tot het vaststellen van de verordening  Sociaal medische indicatie 

gemeente Beemster 2021. 

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. 
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13. Voorstel tot het vaststellen van de verordening  Adviesraad Sociaal Domein 

Beemster 2021. 

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

14. Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste aan de 

wethouders Butter en Zeeman. 

 Er was geen behoefte aan debat. De commissie heeft positief geadviseerd en daarmee 

is dit een A-punt is voor de raadsvergadering van 29 juni 2021. 

 

15. Bespreken stand van zaken fusieproces.  

 Er zijn geen mededelingen gedaan, geen vragen gesteld en geen opmerkingen 

gemaakt. 

 

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

 Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

 

17. Sluiting. 

 De voorzitter heeft de vergadering om 21.34 uur gesloten. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare  

commissievergadering van 31 augustus 2021 

 

de voorzitter,   de griffier, 

 

 

 

G.J.M. Groot   M. Timmerman 

 

 


