
 
 
 
 

Agenda gezamenlijke commissievergadering 

 

Aan de gemeenteraden van Beemster en Purmerend   28 januari 2021 

 

 

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de gezamenlijke commissievergadering op: 

Datum  : maandag 8 februari 2021 

Plaats  : (digitaal) 1 

Tijdstip  : 19:00 – 21.30 uur. 

Voorzitter : J.P. Dompeling 

 
             

AGENDA 

 

Tijd Nr. Onderwerp Status 

    

19.00 1 Opening en mededelingen van de voorzitter.  

    

 2 Vaststelling van de agenda. Vaststellen 

    

 3 Afsprakenlijst voorgaande gezamenlijke commissie. - 

  Dit is voor de gezamenlijke vergadering een nieuw agendapunt. 

Per deze vergadering wordt een afsprakenlijst gemaakt. 

 

 

 4 Rondvraag (voor fusie gerelateerde zaken)  

    

19.10 5 Ter meningsvorming: Plan van Aanpak ontwikkelstrategie 

Beemstervisies. 

Meningsvorming 

  In 2020 heeft de raad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisies 

van Middenbeemster en van Zuidoostbeemster vastgesteld.  

De vaststelling van deze visies maakt de weg vrij voor een 

vervolgaanpak waarbij een ontwikkelstrategie als vorm wordt 

voorgesteld. Voor het opstellen van deze strategie is een plan 

van aanpak gemaakt. Dit plan ligt voor bij de raad van Beemster 

voor vaststelling op 16 februari. 

De behandeling van dit plan in deze gezamenlijke commissie 

geeft gelegenheid tot het geven van politieke opvattingen over 

het plan en/of het proces en het gesprek hierover; wat wordt 

meegegeven aan Beemster ten behoeve van de behandeling en 

besluitvorming op 16 februari? 

 

 
1 De vergadering is openbaar en is, in verband in verband met het coronavirus, digitaal.  

Deelnemers aan de vergadering maken hiervoor gebruik van MS Teams. De link naar de vergadering 

wordt op de dag zelf gemaild. Voor de anderen geldt dat de vergadering rechtstreeks te volgen is via 

het raadsinformatiesysteem van Purmerend. Ook is de vergadering te volgen op het televisiekanaal 

van RTV Purmerend.  

 

https://purmerend.raadsinformatie.nl/live


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20.00 6 Ter meningsvorming: (concept) Economische Visie 

Beemster+Purmerend #datwerkt 

Meningsvorming 

  De economische visie wordt in maart aan de beide raden 

(separaat) aangeboden voor vaststelling. In deze gezamenlijke 

commissievergadering ligt de vraag voor of de fracties zich 

herkennen in de profielen en de ambities die in de visie zijn 

verwoord en/of dat er zaken worden gemist. 

 

De visie beschrijft het economisch profiel van Beemster en 

Purmerend. Het geeft aan waar beide zich in onderscheiden, wat 

ze bindt, en welke gezamenlijke ontwikkeling aangegaan 

wordt. 

 

    

21.30 7 Sluiting.  

 


