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Hierbij nodig ik u uit voor de openbare (fysieke) vergadering van de commissie, die 

plaatsvindt op dinsdag 21 september 2021 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het 

gemeentehuis.  

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

afgehandeld. De vergadering wordt dan geschorst en op 22 september 2021 vanaf 

19.30 uur hervat.  

 

Door de geldende landelijke maatregelen in verband met het coronavirus en het hierdoor 

beperkt aantal plaatsen in de raadzaal is de vergadering zonder publiek. Publiek (en 

pers) kunnen de vergadering alleen live volgen via internet. Voor het spreekrecht van 

burgers geldt dat de inspreker (alleen) tijdens het inspreken aanwezig kan zijn in de 

raadzaal. Deze aanpak kan veranderen als er een wijziging is van de landelijke 

maatregelen.  

 

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.  

Er geldt spreektijd voor de agendapunten 5 t/m 11.  

 

Hoogachtend,  

De voorzitter van de commissie, 

 
 
 
H.J. Vinke 
 

Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

1 19.30 uur Opening. 

2  Vaststellen van de agenda. 

https://gemeentebestuur.beemster.net/


agenda raadscommissie 21-9-2021                                                                                                                         
   

Agenda-

punt 

Gepland 

behandeltijdstip 

Onderwerp 

3  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 31 augustus 2021.  

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

tevoren indienen bij de griffier. 

4  Spreekrecht burgers.  

5 20.30 uur Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 

2012 - Partiële herziening 2021 en de daarbij behorende stukken. 

6  Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Jisperweg 124, 

Westbeemster. 

7  Voorstel voor het vaststellen van de Dorpsontwikkelingsvisie van 

Noordbeemster en Westbeemster. 

8  Voorstel inzake de aanleg van stil asfalt op de N243. 

9  Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2022 en 
het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030 van de Vervoerregio 
Amsterdam. 

10  Voorstel tot het vaststellen van de 3e wijziging van de Leges-

verordening 2021 

11  Voorstel tot het herbenoemen van de voorzitter van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. 

12  Bespreken stand van zaken fusieproces.  

13  Rondvraag. Voor vragen van de fracties aan elkaar. 

14  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 14 september 2021, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.  

 

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden. 

 

 

 

 

 


