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Ondenverp: Vergadering

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

op dinsdag 20 oktober 2020 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

In verband met de geldende landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspre¡ding
van het coronav¡rus kunnen publiek en pers de vergadering alleen live volgen via

i nternet: gem ee ntebe stu ur. beem ster. net
Voor het spfeekrecht van burgers geldt dat de inspreker alleen tijdens het moment van
inspreken aanwezig kan zijn in de raadzaal.

Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,

N.C.M. de Lange

Agenda- Gepland Onderwerp
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1 19.30 uur

Voorstel tot het vaststellen van de subsidieplafonds 2021

Voorstel tot het verhogen van het subsidieplalond 2020 voor het
onderdeel cultuur en sport.

Spreekrecht burgers.
Dit agendapunt ¡s voor het inspreken Õver niet geagendeerde

onderwerpen. Anders is dit bii het betreffende agendap.unt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 29 september
2020. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze
besluitenliisten uiterliik twee dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda
Openinq



Agenda- Gepland Onderwerp

ln 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 '13 oktober 2020,12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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20.45 uur Sluitinq
Rondvraaq. Voor vragen van de fracties aan elkaar.
Bespreken stand van zaken fusieproces.

Voorstel tot het geven van een reactie op het werkplan en de
ontwerp begroting 2021van de Metropoolregio Amsterdam.

Bespreken (financiële) ontwikkelinqen ieuqdzorg

agenda raadscommissie 20-1 0-2020


