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ACTIELIJST RAADSCOMMISSIE  

Nr. ACTIE DATUM PORTEFEUILLE-
HOUDER

SECTOR/
AFDELING

PLANNING 
BEHANDELING 
IN COMMISSIE

OPMERKINGEN

1. Behandelen voorstel over toepassen Ruimte voor 
ruimteregeling.

26-1-2010/ 
8-3-2011

Hefting G 12 apr 2011

2. Behandelen brief d.d. 14 april 2010 van de stichting VACpunt 
Wonen over het werk van de Adviescommissies Wonen.
VACpunt Wonen verzoekt het college en de raad om in 
Beemster een Adviescommissie Wonen in het leven te 
roepen.

30-6-2010
(raad)
8-3-2011

Hefting G 12 apr 2011 Op verzoek van de heer Heijmans 
is afgesproken om dit onderwerp 
voor de vergadering op 12 april 
2011 te agenderen.

3. Behandeling voorstel tot vaststelling van een verordening 
dorpsraden.

Brinkman S / griffie 12 apr 2011

4. Behandelen voorstel van het raadspresidium naar aanleiding 
van de brief d.d. 3 juni 2010 van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten, Raadslid.Nu en de Vereniging van 
Griffiers over de (rechts)positie griffie(r) in het decentrale 
bestuur. 

23-9-2010
(raad)

Brinkman Griffie 12 apr 2011

5. Informeren raadscommissie over vorderingen in het proces 
van aanpak en oplossen accommodatieknelpunten (zie ook 
punt 12).

7-12-2010/
1-2-2011

Klaver/Dings S apr  2011

6. Informeren commissie over voortgang van de zaak Mijzerweg 
4-5.

1-2-2011 Hefting G zodra mogelijk 

7. Op basis van een voorstel van het college een inhoudelijke 
discussie voeren over wonen in bijgebouwen.

16-9-2010 Hefting G 2e kw 2011

8. Behandelen gewijzigd voorstel over verkeersmaatregelen op 
de Zuiderweg (n.a.v. burgerinitiatiefvoorstel) in het 2e

11-1-2011 Klaver G 2e kw 2011
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kwartaal 2011 in de commissie behandeld wordt.  

9. Behandelen rapportage college over aanpak en oplossen 
accommodatieknelpunten.

7-12-2010/
1-2-2011

Klaver/Dings S juni  2011

10. Behandelen notitie handhaving. 1-2-2011 Brinkman Staf 3e kw 2011

11. Commissie in het bezit stellen van een gedegen overzicht van 
inkomsten en uitgaven op het gebied van 
afvalstoffeninzameling en dit te koppelen aan de overgang 
naar de HVC Alkmaar. Dit ten behoeve van de vaststelling van 
de afvalstoffenheffing 2012.

7-9-2010 Klaver BO Vóór 
1-11-2011

12. Evalueren ervaringen met werkgroep kaderstellingen en 
bezien of dit geregeld moet worden in het Reglement van 
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de gemeenteraad van Beemster 2010.

17-2-2011
(raad)

Brinkman Griffie 1e kw 2012

13. Evalueren nieuwe vergadersystematiek raadscommissie en 
raad vanaf 26 april 2011

17-2-2011
(raad)

Brinkman Griffie mei 2012


