
 

   

de leden van de raadscommissie  

 

 

 V E R Z ON DE N  
 

1 7  FE B RU A R I  2 0 21  
 

B I J LA GE (N ) :  
div. 

 
UW  B R IE F V A N : 

 
 

ONS  K E N ME RK : 
griffie/mt 

 
UW  C ONT A CT :  

M. Timmerman 
 

 

Onderwerp: Vergadering 

 

 

 

 

 

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

dinsdag 9 maart 2021 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd. 

 

De raad vergadert tijdelijk digitaal vanwege de landelijke maatregelen tegen het 

coronavirus. De vergadering is live te volgen via internet, gemeentebestuur.beemster.net. 

 

Hoogachtend,  

De voorzitter van de commissie, 

 
 
 
A.N. Commandeur 

 

Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

1 19.30 uur Opening. 

2  Vaststellen van de agenda. 

3  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 16 februari 2021.  

Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijsten uiterlijk 

twee dagen tevoren indienen bij de griffier. 

4  Spreekrecht burgers.  

Dit agendapunt is voor het inspreken over niet geagendeerde 

onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt. 

5  Voorstel tot het vaststellen van de economische visie Beemster+ 

Purmerend #dat werkt. 

6  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan De Keyser  
fase 2, 1e herziening. 
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Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

7  Voorstel tot het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan appartementen 
deelplan 7, plan De Keyser fase 2. 

8 21.15 uur Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Integrale 
schuldhulpverlening 2021-2025. 

9  Bespreken (ter meningsvorming) van de notitie Een toegankelijker 
Purmerend en Beemster; inclusieve gemeenten. 

10  Bespreken stand van zaken fusieproces.  

11  Rondvraag. Voor vragen van de fracties aan elkaar. 

12 22.00 uur Sluiting. 

 

 

In het geval er insprekers zijn bij een agendapunt wordt bij het vaststellen 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 maart 2021, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.  

 

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden. 

 

 

 

 

 

 

 


