
GEMEENIE BEEMSTER

-

WERELDERFGOED

de leden van de raadscommissie VERZONDEN

26 APRIL 2016 EN 11 MEI 2016

BTJLAGE(N):
div.

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
griffie/mt

UW CONTACT:
M. Timmerman

Onderuverp: Vergadering

GEWIJZIGDE AGENDA

Hierbij nod¡g ik u uit voor de openbare vergader¡ng van de commissie, die plaatsvindt
op d¡nsdag l7 mei 2016 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor
deze vergadering zijn alle portefeu illehouders u itgenod igd.

nd,
van de commiss¡e,
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Agenda- Gepland Onderwerp

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
r Website: www.beemster.net
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1 19.30 uur

Voorstel om in te stemmen met een plan van aanpak en het
verstrekken van een voorbere¡dingskrediet ten behoeve van de
herontwikkelinq van het qemeentehuis.

Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van
de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Voorstel tot het verstrekken van een financiële bijdrage aan De
Nieuwe Organisatie (werelderfgoed en toerisme, recreatie en

economie).

Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 19 april 2016
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee

dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de aqenda
Opening.



Agenda-

punt

Gepland Onderwerp

ln het geval er insprekers zijn bij een agendapunt wordt bij de vaststelling 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 ¡n ieder geval vóór
dinsdag, l0 mei 2016, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden.
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22.00 uur

21.15 uur

20.30 uur

lnqekomen stukken.

Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van
het Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland (BaanStede).

Opiniërende bespreking van de notitie BaanStede
(beeldvormende bespreking).

Vragen aan de portefeuillehouder G.H. H

Bespreken van de zienswijze van het college op de ontwerp
ruimtelijke spelregels voor zon in het landelijk gebied van de
provincie Noord-Holland

Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman
Vraqen aan de portefeuillehouder D.J. Butter

Toelichting door de heer D. Bijl, lid van het dagelijks bestuur
van de Stadsregio Amsterdam op de ontwikkelingen en
voorstellen over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam en

de Metropoolregio Amsterdam (beeldvormende bespreking).

Sluitinq
Rondvraaq (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).

agenda raadscommissie 1 7-05-201 6 (gewijzigd)


