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Onderwerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, die plaatsvindt
op dinsdag 12mel2020vanaf 19.30 uur.
Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd

ln verband met de geldende landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding
van het coronavirus r.s drT eeen fvsieke veraaderino maar een vergadering in een
diqitale omqevino die door een ieder kan worden gevolgd via de bij Beemster
gebruikelijke live verbinding van deze vergadering via internet.
lnspreken door burgers kan schriftelijk via een brief aan de gemeenteraad of
mondeling via de digitale omgeving. Alleen als de aanmelding 2 dagen voor de
vergadering is gedaan kan er mondeling worden ingesproken.

Hoogachtend
De voorzitter commissie,

M.L. van Boven

Agenda- Gepland Onderwerp

I
r Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster

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

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

geagendeerde onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Mededelingen

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 10 maart 2020.
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee dagen

tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de aqenda
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 6 mei 2020,12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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21.30 uur

20.45 uur

Sluitins
Rondvraaq. Voor vraqen van de fracties aan elkaar
Bespreken stand van zaken fusieproces

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021
va n de Vei I i g he ids regio Zaanstreek-Waterla nd.

Bespreken van de brief d.d. 27 maart202Ovan het college over
de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van een
woning op het perceelWestdiik 40a.

Voorsteltot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor de
woonkernen.

agenda raadscommis sie 12-5-2O20


