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UW CONTACT:
M. Timmerman

Ondenruerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, die plaatsvindt

op dinsdag 20 december 2016 vanaf 19.45 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Voorafgaand aan deze vergadering zal burgemeester Van Beek vanaf 19.30 uur in de

raadszaal de certificaten uitreiken aan deelnemers, vanuit de gemeente Beemster, aan

de cursus Politiek Actief. Deze deelnemers zijn op de avond "gast van de commissie
en raad". U wordt verzocht om op 19.30 uur aanwezig te zijn bij deze uitreiking.
Voor de goede orde: de deelnemers ronden de cursus op 7 december af.
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Vraqen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 november
2016. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee

dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda
Opening

Korte presentatie stand van zaken uitwerking uitvoerings-
programma De Nieuwe Organisatie (werelderfgoed en toerisme,
recreatie en economie).

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
I Website: wwubeemster.net
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Agenda- Gepland Ondenarerp

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 gew'tjzigd.

Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen?
Dan graag uw vragen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
dinsdag 13 december 2016, 12.00 uur indienen bij de griffier via

g riffier@beemster. net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden

1 7

16

1 5

14

1 3

I 2

11

1 0

I
I
7

6

22.00 uur

21.15 uur

20.15 uur

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

Voorstel tot het vaststellen van het normenkader voor de controle

van de iaarrekening 2016.

Voorstel inzake de aanwijzing van de accountant voor de controle

van de jaarrekening 2016.

Voorstel tot het vaststellen van de 2e tussenrapportage over de

besroting 2016.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de

uitvoering van een woningmarktanalyse ten behoeve van een

nieuwe woonvisie.

Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitplan De Keyser

fase 1.

Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen en de

tarieventabellen voor 2017 .

Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter
Vraqen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange
Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman

Voorstel uitkomsten evaluatie ambtelijke samenwerking
Beemster-Purmerend (ter meningsvorming).
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