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VERGADERING GEMEENTERAAD 2017

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster op dinsdag 6 juni 2017 om

circa l$Q[g¡ in de raadzaal te Middenbeemster.

AGENDA RAAD NR. VII

Opening.
Bij loting bepalen bijwelk lid van de raad de hoofdelijke stemming zal beginnen

Vaststellen van de agenda.

lnventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van bij de griffier gemelde zaken.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 mei 2017.
Op- en/of aanmerkingen over de bestuitentijst uiterlijk twee dagen van tevoren indienen bii de griffier

Behandeling A-punten.

Voorsteltot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie.

lngekomen stukken.

Mededelingen.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster

in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke

organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2.

3.

4.

5.

5a

6.

7.

8.

I Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2016.

Algemene beschouwingen en behandeling kadernota 2018-202110

Uitspreken algemene beschouwingen.
Volgorde: CDA, D66, WD, BPP, PvdA/GroenLinks

Schorsrng voor voorbereiding reactie partijen op algemene beschouwingen

andere partijen 1.

Reactie partijen op algemene beschouwingen andere partijen

(in twee termijnen) 2.

L T¡dens in principe deze schorsing (en anders de daarop volgende schorsing) is er een gezamenlijke

diner voor de deelnemers aan deze vergadering en andere betrokkenen'

A.

B.



Schorsing voor voorbereiding beantwoording door college.

Beantwoording college (in eerste termijn).

Schorsrng voor voorbereiding reactie partijen op antwoorden college.

Reactie partijen op antwoorden van het college.

Schorsrng (eventueel) voor voorbereiding beantwoording naar aanleiding van

reactie partijen.

Beantwoording college (in tweede termijn).

Behandeling B-punten

11 Voorstel om het voornemen te uiten tot de ontwikkeling van woningbouw in het
gebied Zuidoostbeemster ll, waaronder de aanwijzing van het voorkeursregime van

de Wet voorkeursrecht gemeenten.

12. Voorsteltot het vaststellen van het beheerplan spelen

13. Sluiting

Middenbeemster, 19 mei 2017
De voorzitter van de raad

A.J.M. van

2 Het raadspresidium heeft in november 2016 besloten om bij de behandeling van de iaarstukken, de

kadernota, de begroting en de algemene beschouwingen te experimenteren met het hanteren van een

spreektijd van maximaal 7 minuten per fractie en portefeuillehouder per spreektermiin.
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