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VERGADERING GEM EENTERAAD 2021

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster op dinsdag 9 november 2021
om circa 16.30 uur.

Voor de vergadering gelden de basisrege/s om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: bliif thuis b'ri klachten,

handen wassen, geen handen schudden en geef elkaar de ruimte; 7,5 meter blijft een veilige afstand. BU de vergader¡ng is

publiek (weer) van harte welkom. Na afloop van de raadsvergadering is er {elegenheid om na te praten in de kantine van

het gemeentehuis. Om toegang,te krügen tot de kantine moet een coronatoegianéisþewls worden getoond (dit bew¡is hoeft

n¡et getoond te worden om bij de vergader¡ng aanwez¡gte kunnen zÜn).

AGENDA RAAD NR. XIV

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

Vaststellen van de agenda

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 oktober 2021.
Op- en/of aanmerkingen over de besluitenlijst uitedijk twee dagen van tevoren indienen bij de griffier.

4. Behandeling A-punten

Voorsteltot het herbenoemen van een lid van de rekenkamercommiss¡e Purmerend
en Beemster.

B-punt: Voorstel inzake de uitvoering van de motie van 9 maart 2021, mogelijke
maatregelen stillere woonomgeving bewoners N243 (stil asfalt).

lngekomen stukken

Mededelingen

Actuele politieke vragen aan het college

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster
in besturen van verbonden partijen.

10. Algemenebeschouwingen

Uitspreken algemene beschouwingen fracties in de volgorde
D66, WD, BPP, PvdA/GroenLinks, CDA 1.

t Voor het uitspreken van de atgemene beschouwingen geldt een spreekt'tjd van maximaal 7 minuten per
fractie. Deze spreektijd geldt ook voor een fractie en portefeuillehouder bij elk volgende onderdeel van dit
agendapunt (8, C en verder).
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Schorsing voor voorbereiding reactie fracties op algemene beschouwingen
andere fracties 2.

B. Reactie fracties op algemene beschouwingen andere fracties (in 2 termijnen)

Schorsing voor voorbereiding beantwoording door college

C. Beantwoording college (in eerste termijn)

Schorsing voor voorbereiding reactie fracties op antwoorden college

D. Reactie fracties op antwoorden van het college (in 1 termijn).

Schorsing (eventueel) voor voorbereiding beantwoording naar aanleiding van
reactie fracties.

E. Beantwoording college (in tweede termijn)

11 Behandelen van het voorstel tot het vaststellen van de lokale heffingen 2022
(belastingmaatregelen en belastingverordeni ngen 2022).

12 Behandelen programmabegroting 2022-2025 en besluitvorming over de voorstellen
vaststellen lokale heffingen 2022 en programmabegroting 2022-2025.

13. Sluiting.

M nbeemster, 15 oktober 2021
voorzitter van de raad,

H.C. Heerschop

2 De vergadering wordt sovyreso geschorsf vanaf circa 18.1 5 uur tot 19.30 uur; gelegenheid om te
dineren.


