Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie van de gemeente
Beemster gehouden op dinsdag 29 september 2020 aanvang 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis te Middenbeemster.
Aanwezig:
Mevrouw M.L. van Boven
De heer M. Timmerman
Mevrouw I.L. Bregman-Middelburg
Mevrouw B.A.C. Jonk-de Lange
De heer N.C.M. de Lange
Mevrouw R.M. Langerijs-Groot
De heer L.J.M. Schagen
De heer A.N. Commandeur
De heer J.C. de Wildt
De heer P.E.J. Beemsterboer
De heer G.J.M. Groot
De heer H.J. Vinke
De heer P.C. de Waal
Mevrouw A. Rutz-Schalk
Mevrouw L.F. de Vries-van Vlierden
Mevrouw M.C.A. de Wit-Hoogervorst

voorzitter
griffier
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
CDA (bij punt 1 t/m 8 en 11 t/m 14)
CDA (bij punt 9 en 10)
D66 (bij punt 8 en 9)
D66 (bij punt 1 t/m 7 en 10 t/m 14)
PvdA/GroenLinks (bij punt 1 t/m 7 en 10 t/m 14)
PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks (bij punt 8 en 9)
VVD
VVD

Op uitnodiging aanwezig:
Mevrouw H.C. Heerschop
De heer D.J. Butter
De heer J.J.A.S. Houtenbos
De heer J.R.P.L. Dings
Mevrouw A. Zeeman
Mevrouw H.J.C. Welage

burgemeester
wethouder VVD
wethouder VVD
wethouder PvdA/GroenLinks
wethouder CDA
gemeentesecretaris

Afwezig met kennisgeving:
De heer M. Bakker

BPP

1.

Opening.
De voorzitter heeft de vergadering om 19.30 uur geopend.

2.

Vaststellen van de agenda.
De commissie heeft de agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 8 september 2020.
De commissie heeft de besluitenlijst ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen opmerkingen gemaakt naar aanleiding van de besluitenlijst.

4.

Spreekrecht burgers.
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

5.

Bespreken voortgangsrapportage college uitvoering motie realisatie van een
nieuwe school op de locatie Jonk in Zuidoostbeemster.
De projectleider, de heer Borst, heeft deelgenomen aan de bespreking.
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De rapportage is besproken tussen de heer Groot, de heer De Waal, de heer
Commandeur, mevrouw Jonk, mevrouw De Wit en wethouder Zeeman.
Wethouder Zeeman heeft aangegeven dat de raad aan het eind van dit jaar een Plan
van Aanpak wordt aangeboden voor de uitwerking van de Dorpsontwikkelingsvisie van
Zuidoostbeemster. In dit plan zal de nieuwe school prioriteit hebben.
6.

Bespreken ontwikkelingen buitengebied; politieke bespreking van de aanzet van
de gezamenlijke raadsfracties voor een beleidsevaluatie en de lopende aanpak
van het college bij o.a. het verbeteren van de dienstverlening, een
beleidsevaluatie en actualisatie van het bestemmingsplan.
De projectleider, de heer Borst, heeft deelgenomen aan de bespreking.
Dit onderwerp is besproken tussen de heer De Waal, de heer Commandeur, de heer De
Lange, mevrouw De Wit, de heer Groot en wethouder Zeeman.
Na de eerste termijn van de fracties is de vergadering van 20.08 uur tot 20.22 uur
geschorst geweest op verzoek van wethouder Zeeman, voor overleg in het college.

7.

Voorstel voor een gewijzigde aanpak bij de actualisatie van het bestemmingsplan
Buitengebied 2012.
De projectleider, de heer Borst, heeft deelgenomen aan de behandeling van het
voorstel.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Commandeur, de heer Schagen,
mevrouw De Wit, de heer Groot, de heer De Waal, en wethouder Zeeman.
Na de eerste termijn is de vergadering van 20.52 uur tot 20.54 uur geschorst geweest
op verzoek van de heer De Waal voor overleg in zijn fractie.
De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering
van 29 september 2020.
De heer Schagen heeft ervoor gepleit om ook de Beemster Omgevingsnota en de
Structuurvisie Beemstermaat te actualiseren. De heer De Waal en mevrouw De Wit
hebben bij het positieve advies de kanttekening geplaatst dat zij instemmen om
knelpunten op te lossen en om te weten waaraan die knelpunten liggen en niet op
grond van de uitleg van portefeuillehouder.

8.

Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het opstellen van de
Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en Westbeemster.
De projectleider, de heer Blankestijn, heeft deelgenomen aan de behandeling van het
voorstel.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer De Lange, mevrouw De Wit, de heer
Beemsterboer, mevrouw Rutz, de heer Commandeur en wethouder Zeeman.
De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering
van 29 september 2020.

9.

Bespreken van de afvalmonitor 2019 gemeente Beemster.
De afvalmonitor is besproken tussen mevrouw Rutz, mevrouw De Vries, de heer
Beemsterboer, de heer De Wildt, de heer Schagen en wethouder Zeeman.
Vanuit de commissie is gevraagd om een reactie en aanpak voor het gegeven extern
advies in de monitor om te komen tot aanscherping van het afvalbeleid. Wethouder
Zeeman heeft aangegeven een beleidsaanpassing niet dienstig te vinden gezien de
aankomende beleidsharmonisatie in het kader van de fusie. De heer Schagen heeft
gepleit voor het organiseren van een themabijeenkomst Voedselvisie.
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10.

Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage en begrotingsbijstelling 2020.
De controller, mevrouw Dehé, heeft deelgenomen aan de behandeling van het
voorstel.
De sprekers bij dit agendapunt waren de heer Groot, de heer Vinke, de heer De Wildt,
de heer Schagen, mevrouw De Vries en wethouder Houtenbos.
De commissie heeft positief geadviseerd. Dit is een A-punt voor de raadsvergadering
van 29 september 2020.
Op de vraag van mevrouw De Vries heeft wethouder Houtenbos toegezegd dat de raad
uiterlijk eind oktober wordt geinformeerd over de financiele gevolgen voor de gemeente
van het coronavirus en de uitkomsten van de septembercirculaire. Op de vraag van de
heer Groot en de heer Vinke is toegezegd dat de 2e tussenrapportage inzichtelijk maakt
of er sprake is van (toegenomen) achterstallig onderhoud bij gemeentelijke
eigendommen.

11.

Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van 20 oktober van de
Vervoerregio Amsterdam.
De heer De Waal heeft mededelingen gedaan over een aantal onderwerpen die aan de
orde zijn bij de vervoerregio.

12.

Bespreken stand van zaken fusieproces.
Burgemeester Heerschop heeft een mededeling gedaan over het lopende proces bij de
belastingharmonisatie. Er zijn geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt vanuit de
commissie.

13.

Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).
Hiervan is geen gebruik gemaakt.

14.

Sluiting.
De voorzitter heeft de vergadering om 21.54 uur gesloten.

Aldus vastgesteld in de openbare
commissievergadering van 20 oktober 2020
de voorzitter,

de griffier,

N.C.M. de Lange

M. Timmerman
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