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Ondenverp: Vergadering

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

op dinsdag 7 februari 2017 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergaderin g zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd

Hooga
De voorzi mtsste,

J.R.P.L. Din

Agenda- Gepland Onderwerp

de leden van de raadscommissie

I
I Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
I Website: www.beemster.net

VERZON DEN

19 JANUARI 2017

BIJLAGE(N):
div

UW BRIEF VAN

ONS KENMERK:
griffie/mt

UW CONTACT:
M. Timmerman
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20.30 uur

19.30 uur

Vraqen aan de portefeuillehouderA.J.M. van Beek.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van de financiële bijdrage
voor de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244.

Bespreken van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 en

de beantwoording hierop, inzake de omvang van de
aanqekochte gronden Brand (uitleggebied Zuidoostbeemster ll).

Voorstel tot de herontwikkeling van de locatie De Bonte Klaver
te Noordbeemster.

Vraqen aan de portefeuillehouder-D.J. Butter

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 17 januari 2017
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenliist uiterliik twee

dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de aqenda.
Openinq



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 31 januari 2017, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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Sluitins
Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).

Bespreken van het ingekomen stuk definitief Provinciaal
Meerjarenprog ram ma Groen 2017 -2021

Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.

Voorstel kennis te nemen van het bestuursconvenant en tot het
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-
Waterland.

Vragen aan de portefeuillehouder B.A.C. Jonk-de Lange

Voorstel tot besluitvorming over de uitkomsten van de evaluatie
ambtelijke samenwerking.

Voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Vei I iq heids regio Zaanstreek-Waterland.
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