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div.
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UW CONTACT:
M. T¡mmerman

Ondenruerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, die plaatsvindt
op d¡nsdag 21 januari 2020 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

Hoogachtend,
De van de commiss¡e,

N.C.M. de Lange

Agenda- Gepland Onderwerp
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21.00 uur

20.15 uur

19.30 uur

Bespreken van de brief d.d. 11 septembet 2019 van het college over
het onderzoek overdracht van weqen.

Opiniërende bespreking van de ontwikkelvarianten voor de
dorpsontwikkelinqsvisie Zuidoostbeemster.

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de realisatie
van een semi permanente huisvesting (dependance) voor obs De
Bloeiende Perelaar en Forte Kinderopvang in het woningbouwplan
De Nieuwe Tuinderij Oost.

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet
qeagendeerde ondeniverpen. Anders is dit bii het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergader¡ng van 17 december 2019.
Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenlijst uiterlijk twee dagen

tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda
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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.

Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen?
Dan graag uw vragen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar ¡n ieder geval vóór
dinsdag l4 januari 2020, 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 vragen van de fracties aan elkaar

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

Voorstel tot het vaststellen van de Verordening maatschappelijke
ondersteuning Beemster 2020.

Voorstel tot het vaststellen van een wijziging van begroting 2020-
2023 voor de uitvoering van de Wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg.

Voorstel tot het geven van een zienswijze over het lidmaatschap van
gemeenschappelijke regelingen (met personeel) bij de
werkgeversvereniging van de VNG (invoerinq Wnra).

Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor formatie-
uitbreiding voor de taakvelden handhaving bouwen/ruimtelijke
ordening en aanpak georganiseerde ondermiinende criminaliteit.

agenda raadscommis sie 21 -1 -2020


