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Ondenruerp: Vergadering

GEWIJZIGDE AGENDA

Hierbij nod¡g ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, die plaatsvindt

op dinsdag 17 april 2018 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor

deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

van de commissie,

M.L.

Agenda- Gepland Onderwerp

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
r Website: www.beemster.net
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1 19.30 uur

Vragen aan de portefeu illehouder A. Zeeman

Voorsteltot het vaststellen van een zienswijze op de 1e wijziging

van de beqrotinq van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe verordening voor de
rekenkamercommissie Purmerend en Beemster.

Voorstel tot uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ISW

en om deze regeling te wijzigen in de gemeenschappelijke
regeling Waterlands Archief.

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

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 20 februari

2018. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk

twee dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda.
Openinq



Agenda- Gepland Ondenuerp

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.

Zqn 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 l0 april 2018,12,00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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22.00 uur Sluiting
Rondvraag (voor andere vragen dan aan de portefeuillehouders).

Voorstel tot het intrekking van de verordening op de
urgentiecommissie.

Voorstel tot het vaststellen van de nieuwe huisvestings-
verordening.

Voorstel tot het wijzigingen van de re-integratieverordening en

de verordening loonkostensubsidie Participatiewet.

Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde risico-
manaqementbeleid.

Voorsteltot het vaststellen van de bijzondere subsidie-
verordening verduurzam ing particuliere woningen c.a.

Bespreken van de brief van het college over de voorgenomen
garantstelling voor het (burger)initiatief van Breedband
Beemster.

Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter

Voorstel tot het verlenen van ontslag en (her)benoeming van
leden van de adviescommissie Ruimteliike Kwaliteit.
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