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

dinsdag 18 mei 2021 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd. 

De vergadering is tot uiterlijk 22.30 uur. Naar verwachting is de agenda dan niet  

afgehandeld. De vergadering wordt dan geschorst en op 19 mei 2021 vanaf 19.30 uur  

hervat. Er geldt spreektijd voor de agendapunten 5 t/m 17.  

 

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, 

 
 
 
N.C.M. de Lange 
 

Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

1 19.30 uur Opening. 

2  Vaststellen van de agenda. 

3  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 april 2021.  

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

tevoren indienen bij de griffier. 

4  Spreekrecht burgers.  

5 20.15 uur Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de 

uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster. 

6  Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak voor de 

uitwerking van de dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster. 
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Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

7 1  Bespreken voorontwerp partiële herziening bestemmingsplan 

Buitengebied 2012 (ter meningsvorming). 

8  Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Energie Strategie 

Noord-Holland Zuid 1.0. 

9  Voorstel tot het vaststellen van het Plan van Scholen 2022. 

10  Vaststellen van de door de fracties PvdA/GroenLinks en VVD voor te 

stellen aanvullende reactie van de gemeenteraad op het voorstel van 

de transitiecommissie versteviging van de MRA samenwerking. 

11  Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begrotingswijzing 

2021 en begroting 2022 van het recreatieschap Twiske-Waterland.  

12  Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Beleidsplan 2021-

2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

13  Voorstel tot het geven van een zienswijze op het Regionaal 

Risicoprofiel 2021-2024 van de Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland.  

14  Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 van 

de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  

15  Bespreken van de raadsbrief van 23 maart 2021, kostenverhaal 

ambtelijke inzet bij agrarische bouwplannen en de in deze brief door 

het college voorgestelde werkwijze (ter meningsvorming).  

16  Bespreken van de raadsbrief van 17 februari 2021 inzake het besluit 

van het college over de rentewijziging en participaties Stichting 

Beheer Kerckhaen (ter meningsvorming). 

17  Bespreken van de ingekomen brief van 30 maart 2021 van 

GreenFields TAD B.V. inzake woningbouw nabij Zuiderweg 74 (ter 

meningsvorming). 

18  Bespreken stand van zaken fusieproces.  

19  Rondvraag. Voor vragen van de fracties aan elkaar. 

20  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 11 mei 2021, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.  

 

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden. 

 
1 Bij dit agendapunt gaat het voorzitterschap over naar de heer Groot. De heer De Lange is bij dit 

agendapunt woordvoerder namens zijn fractie. 


