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VERZON DEN

27 SEPTEMBER 2OI8

BIJLAGE(N):
div.

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
griffie/mt

UW CONTACT:
M. Timmerman

Ondenruerp: Vergadering

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

op d¡nsdag l6 oktober 2018 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,

A.N

Agenda- Gepland Onderwerp
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20.15 uur

19.35 uur

19.30 uur

Bespreken van de bij de gemeenteraad in juni en augustus 2018
ingekomen brieven / stukken over de parkeervoorziening bij Fort
Resort Beemster.

Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman
Voorstel tot het vaststelling van de subsidieplafonds 2019

Bespreken van de notitie over kunst en cultuur van het platform

Stil in de Beemster van mei 2018.

Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

geagendeerde ondenruerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergader¡ng van 25 september
2018. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk

twee dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de aqenda.
Openinq
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Agenda- Gepland Onderwerp

ln het geval er insprekers zijn bij een agendapunt wordt bij de vaststelling van de

agenda bepaald of de volgorde van de agendapunten hiervoor wordt gewijzigd.

Z¡n 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 9 oktober 2018, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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Sluitinq
Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders)

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de begroting
2019 van het Waterlands Archief en om kennis te nemen van de

iaarstukken 2017 van het lSW.

Bespreken stand van zaken fusieproces (vast agendapunt).
Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor groot
onderhoud aan de gemeenteloods op het perceel lnsulindeweg
2 te Middenbeemster.

Beeldvormende bespreking van het voorstel voor de
gebiedsontwikkeling in Middenbeemster bij de openbare
basisschool.

Bespreken van de brief van 12 juni 2018 van het college aan de
gemeenteraad over de locatie De Bonte Klaver.

Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter

Voorsteltot het wijziging van de Algemene plaatselijke

verordening voor het onderdeel houtopstanden.

agenda raadscommissie 16-10-2018


