
GEMEENTE BEEMSTER

- -

WERELDERFGOED

de leden van de raadscommissie VERZON DEN

19 JUNt 2019

BIJLAGE(N):
div'

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
griff¡e/mt

UW CONTACT:
M. Timmerman

Onderwerp: Vergadering

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

op d¡nsdag 9 juli 2019 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,

L&
H.J. vifke

Agenda- Gepland Onderwerp

I
r Postadres: Postbus 7,'1462 ZG Middenbeemster

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

19.30 uur

Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser
fase 2.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de aanplant
van een esdoornhaag ¡n verband met de verkoop van restgroen nabij
de Nachtegaalstraat en Uilenhoeve grenzend aan de Klaas
Hogetoornlaan.

Voorsteltot het vaststellen van de beleidsnota Zonnepanelen in

Beemster.

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

geagendeerde onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 18 juni 2019.
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee dagen

tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de aqenda
Openinq



Agenda- 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 in ieder geval vóór
dinsdag 2 juli 2019, 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

20.45 uur

Sluiti
Rondvraag. Voor vragen van de fracties aan elkaar

Bespreken stand van zaken fusieproces. Dit is een vast asendapunt.

Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het woonplaatsvereiste
aan de wethouders Butter en Zeeman.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2018,
de begrotingswijzigingen 2Q19 en de ontwerp begrotingen 2020 van
het Recreatieschap Twiske-Waterland.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting
2020 en de jaarstukken 2018 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Bespreken van de brief (het advies) d.d. 23 mei 2019 van het college
over de motie toestaan van landbouwverkeer op de N244 van de
gemeente Edam-Volendam.

Bespreken van de brief d.d. 16 april 2019 van het college en de
jaarschrijf 2019 van de prestatieafspraken met de woningcorporaties
en huurdersorganisatie.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp begroting
2020 van de Omqevinqsdienst lJmond.

Voorstel tot het vaststellen van het ruimtelijk kader en beeld-
kwaliteitsplan De Keyser fase 2.
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