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Ondenrverp: Vergadering

AGEN DA MET GEW'JZIGD AANVANGSTIJDSTI P

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergader¡ng van de commissie, die plaatsvindt
op dinsdag 28 juni 2016 vanaf 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor
deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De commlsste,

J.R.P.L.

Agenda- Ondenuerp

z^\I
I Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster
È Telefoon:0299452452
I Website: www.beemster.net
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19.20 uur

19.00 uur

Voorstelom in te stemmen met de principe-uitspraak van het
college over woningbouw op het perceel Jispenueg 68 en de
bedrijfsverplaatsing naar de Hobrederweg te Westbeemster van

de familie Oudshoorn.

Vragen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.
Behandelen advies van de kinderraad

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 9 juni 2016.
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenliist
uiterliik tvvee daqen tevoren indienen bii de griffier.

Vaststellen van de agenda.
Opening



Agenda- Gepland Ondenuerp

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 in ieder geval vóór
dinsdag, 21 juni 2016,12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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22.00 uur

21.00 uur

20.30 uur

Sluiting.

Rondvraag (voor andere vragen dan aan de
portefeuil lehouders).

lngekomen stukken

Voorstel over de analyse en visie BaanStede in het licht van de
Participatiewet.

Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van
de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek-
Waterland (GGD).

Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.

Voorstel om in te stemmen met de ontwikkelingen en

voorstellen over de toekomst van de Stadsregio Amsterdam en

de Metropoolreqio Amsterdam.

Voorstel om in te stemmen met de ontwerp begroting 2017 van
het I nterqemeenteliik Samenwerkingsorgaan Waterland ( I SW).

Voorstel om in te stemmen met de jaarrekeningen 2015, de
begrotingswijzigingen 2016 en ontwerp begroting 2017 van het
Recreatieschap Twiske-Waterland

Jaarlijks overleg met vertegenwoordigers van de politie en

brandweer over de veiligheidszaken die binnen deze disciplines
val len (waaronder handhaving verkeersveilig heid ).

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

Bespreken van de concept zienswijze op de ontwerp wijziging
van de Provinciale Ruimtelijke Verordening voor afstemming
met de Ladder voor duurzame verstedelijking en andere
onderuverpen.
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