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Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergader¡ng van de commissie, die plaatsvindt

op dinsdag 23 juni 2020 vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.

ln verband met de geldende la'ndelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding

van het coronavirus kunnen publiek en pers de vergadering alleen live volgen via

i nte rn et : ge m e e nte be stu u r. bee m ster. net
Voor het spreekrecht van burgers geldt dat de inspreker alleen tijdens het moment van

inspreken aanwezig kan zijn in de raadzaal.

Hoogachtend,
De mlssle,
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19.30 uur

Voorstel locatiekeuze dependance voor de basisschool en

kinderopvang in Zuidoostbeemster en tevens gelegenheid tot het
bespreken van het overzicht van de onderzochte locaties.

Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het inspreken over niet

geagendeerde onderwerpen. Anders is dit bij het betreffende agendapunt.

Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingen van 19 mei en

2 juni 2020. Op- en/of aanmerkingen ten aanzien van deze besluitenliisten

uiterliik twee dagen tevoren indienen bij de griffier.

Vaststellen van de agenda.
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 16 juni 2020, 12.00 uur indienen bij de griffier via griffier@beemster.net.

Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
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22.0Q uur

21.00 uur

20.15 uur

Sluitinq
Rondvraaq. Voor vraqen van de fracties aan elkaar

Bespreken stand van zaken fusieproces.

Voorstel tot het verlenen van ontheffing van het
woonplaatsvereiste aan de wethouders Butter en Zeeman

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de begroting 2021

van het Waterlands Archief.

Bespreken van de agenda van de regioraadsvergadering van
30 iuni 2020 van de Vervoerregio Amsterdam.

Voorstel tot het geven van een zienswijze op de jaarstukken 2019
en de beqrotinq 2021van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Voorsteltot het geven van een zienswijze op de begrotings-
wiiziging 2020 en de begroting 2Q21van OD lJmond

Voorsteltot het beschikbaar stellen van een krediet voor de

aanleg van twee 02 velden op het sportcomplex van w ZOB

Voorstel tot het uitvoeren van een natuuronderzoek voor het
landeliik qebied.

Voorstel tot het afgeven van een definitieve verklaring van geen

bedenkingen voor het realiseren van een bedrijfsgebouw en het
(ver)plaatsen van depots op het perceel Middenweg 192a.

Voorstel tot het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie
Middenbeemster.
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