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VERGADERING GEMEENTERAAD 2O2A

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster op dinsdag 10 november
2020 om circa 16.30 uur (digitaal).

De raad vergadert tijdelijk dioitaal vanwege de landelijke maatregelen tegen het coronavirus.
De vergadering is live te volgen via internet, gemeentebestuur.beemster.net.

AGENDA RAAD NR. XIV

Opening.
Bij loting bepalen bijwelk lid van de raad de hoofdelijke stemming zal beginnen

Vaststellen van de agenda

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 oktober 2020.
Op- en/of aanmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk twee dagen van tevoren indienen bij de griffier.

4. Behandeling A-punten

Voorsteltot het benoemen van een plaatsvervangend lid van de raadscommissie

lngekomen stukken

Mededelingen

Actuele politieke vragen aan het college.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster
in besturen van verbonden partijen.

Uitspreken algemene beschouwingen fracties in de volgorde
WD, BPP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66 1.

Schorsrng voor voorbereiding reactie fracties op algemene beschouwingen
andere fracties 2.

Reactie fracties op algemene beschouwingen andere fracties (in twee
termijnen).

r Voor het uitspreken van de algemene beschouwingen geldt een spreektijd van maximaalT minuten per
fractie. Deze spreektijd geldt ook voor een fractie en portefeuillehouder bij elk volgende onderdeel van dit
agendapunt (8, C en verde).
2 De vergadering wordt soweso geschorsf vanaf circa 1 8.1 5 uur tot 19.30 uur; gelegenheid om te
dineren.
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Schorsrng voor voorbereiding beantwoording door college

C. Beantwoording college (in eerste termijn).

Schorsrng voor voorbereiding reactie fracties op antwoorden college

D. Reactie fracties op antwoorden van het college

Schorsing (eventueel) voor voorbereiding beantwoording naar aanleiding van
reactie fracties.

E. Beantwoording college (in tweede termijn).

10. Behandelingvoorstelsubsidieplafonds202l

11. Behandeling voorstel belastingmaatregelen 2021

Behandeling programmabegroting 2021-2024 en besluitvorming over de voorstellen
vaststellen subsidieplafonds 2021, belastingmaatregelen 2021 en programma-
begroting 2021-2024

13. Sluiting.

beemster, 27 oktober 2020
rzitter van de raad,

C. Heerschop
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