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div.
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UW CONTACT:
M. Timmerman

Ondenruerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergader¡ng van de commissie, die plaatsvindt
op d¡nsdag 29 september 2020 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het
gemeentehuis.
Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

ln verband met de geldende landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het coronavirus kunnen publiek en pers de vergadering alleen live volgen via
i nte r n et : g e m ee nte be stu u r. bee m ster. n et
Voor het spreekrecht van burgers getdt dat de inspreker alleen tijdens het moment van
inspreken aanwezig kan zijn in de raadzaal.

Hoogachtend,
De voorzi n de commissie,

M.L. van Boven

Agenda- Gepland Onderwerp
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1 19.30 uur

Spreekrecht burgers.
Dit agendapunt is voor het inspreken over niet geagendeerde
onderuerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van I september
2020. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze
besluitenliisten uiterliik twee dagen tevoren indienen bii de eriffier,

Vaststellen van de agenda.
Opening

I
I Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
r Website: www.beemster.net
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Agenda- Gepland Onderwerp

ln het geval er insprekers zijn bij een agendapunt wordt bij het vaststellen van de
agenda bepaald of de volgorde van de agendapunten hiervoor wordt gewijzigd.

Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen?
Dan graag uw vragen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
dinsdag 22 september 2020,12.00 uur indienen bij de griffier via
g riffier@ beemster. net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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21.30 uur

21.00 uur

20.00 uur

Sluiting
Rondvraag. Voor vragen van de fracties aan elkaar.
Bespreken stand van zaken fusieproces.

Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van
20 oktober 202Ovan de Vervoerregio Amsterdam.

Voorstel tot het vaststellen van de eerste tussenrapportage /
begrotingsbiistelling 2020.

Bespreken van de afvalmonitor 2019 gemeente Beemster

Voorstel om in te stemmen met het plan van aanpak voor het
opstellen van de Dorpsontwikkelingsvisie Noord- en
Westbeemster.

Voorstel voor een gewijzigde aanpak bij de actualisatie van het
bestemminqsplan Buitengebi ed 2012.

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 bestemminqsplan.

Bespreken voortgangsrapportage college uitvoering motie
realisatie van een nieuwe school op de locatie Jonk in
Zuidoostbeemster.

agenda raadscommis sie 29-9-2020


