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Ondenrerp: Vergadering

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

op dinsdag 20 februari2018 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De voorzitter van e

1

J.R.P.L. Dings

Agenda- Gepland Onderwerp

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

Telefoon: 0299 452 452
r Website: www.beemster.net
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20.00 uur

19.30 uur

Voorstel tot het aanwijzen van de accountant voor de periode

2018 Um 2022.

Vragen aan de portefeuillehouder D.J. Butter.

Voorsteltot het vaststellen van het bestemmingsplan
Middenweg 82.

Voorstel tot het vaststellen van de beheerplannen voor de
openbare ruimte en het gemeentelijk rioleringsplan.

Vraqen aan de portefeuillehouder A. Zeeman.

Presentatie van de zwerfinator Dirk Groot over het voorkomen
van plastic z¡tertafval.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 30 januari

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

twee dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda.
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 l3 februar,2018, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

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

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de kadernota 2019

van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Voorstel tot het wijzigen van de tijdsbestedingsnorm voor de

wethouders Butter en Zeeman.

Voorsteltot het verlenen van ontheffing van het
woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Zeeman

Vragen aan de portefeuillehouder A.J.M. van Beek.
Tevens voor vragen over de portefeuille sociaal domein etc.

Procesvoorstel verkoop gemeentehuis.
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