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VERZONDEN
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ONS KENMERK:
griff¡e/mt

UW CONTACT:
M. T¡mmerman

Ondenrverp: Vergadering

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

op d¡nsdag l6 april 2019 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergader¡ng zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,

N.C.M. de Lange

Agenda- Gepland Onderwerp
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20.10 uur

19.30 uur

Voorstel tot het vaststellen van een zienswijze op de kadernota 2020
van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Behandeling van het rapport "Onderzoek naar het woonbeleid" van

de rekenkamercommissie en het nemen van een besluit over de
aanbevelingen

Aanbestedingsproces concessie Zaanstreek-Waterland en het

vaststellen van aanbevelingen aan de Vervoerregio Amsterdam op
qrond van het gevolgde lokale participatietraject (uitvoering motie).

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

geagendeerde onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 maart2019.
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.

Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen?
Dan graag uw vragen bijvoorkeur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór
dinsdag 9 april 2019,12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden.
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22.00 uur

21.30 uur

Sluitinq.
Rondvraaq. Voor vraqen van de fracties aan elkaar

Bespreken stand van zaken fusieproces. Dit is een vast agendapunt.

Behandeling van het rapport "Onderzoek naar het van buiten naar
binnen werken" van de rekenkamercommissie en het nemen van
een besluit over de aanbevelinqen.

Voorsteltot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan
alcohol Beemster 2019-2022.

Voorsteltot het verlenqen van de overeenkomst met de accountant.

Voorstel tot het wijzigen van de verordening Jeugdhulp Beemster
2018 fi" wiiziqinq).

Voorstel tot het wijzigen van de verordening Maatschappelijke
ondersteuning Beemster 2016 (2" wijziging).
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