V E R G A D E R I N G G EM E E N T E R A A D 2 0 1 9

Openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster op dinsdag 18 juni 2019 om
circa 16.30 uur in de raadzaal te Middenbeemster.

AGENDA RAAD NR. IX
1.

Opening.
Bij loting bepalen bij welk lid van de raad de hoofdelijke stemming zal beginnen.

2.

Vaststellen van de agenda.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2019.
Op- en/of aanmerkingen over de besluitenlijst uiterlijk twee dagen van tevoren indienen bij de griffier.

4.

Behandeling A-punten.

5.

Ingekomen stukken.

6.

Mededelingen.

7.

Actuele politieke vragen aan het college.

8.

Verslaglegging en verantwoording vertegenwoordigers van de gemeente Beemster
in algemene besturen van openbare lichamen of andere gemeenschappelijke
organen, ingesteld op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

9.

Voorstel tot het vaststellen van de jaarstukken 2018.

10.

Algemene beschouwingen en voorstel vaststellen kadernota 2020-2023.
A.

Uitspreken algemene beschouwingen fracties in de volgorde
BPP, PvdA/GroenLinks, CDA, D66, VVD 1.
Schorsing voor voorbereiding reactie fracties op algemene beschouwingen
andere fracties 2.

B.

1

Reactie fracties op algemene beschouwingen andere fracties (in twee
termijnen).

Voor het uitspreken van de algemene beschouwingen geldt een spreektijd van maximaal 7 minuten per
fractie. Deze spreektijd geldt ook voor een fractie en portefeuillehouder bij elk volgende onderdeel van
dit agendapunt (B, C en verder).
2
Tijdens in principe deze schorsing (en anders de daarop volgende schorsing) is er een gezamenlijke
diner voor de deelnemers aan deze vergadering.

Schorsing voor voorbereiding beantwoording door college.
C.

Beantwoording college (in eerste termijn).
Schorsing voor voorbereiding reactie fracties op antwoorden college.

D.

Reactie fracties op antwoorden van het college.
Schorsing (eventueel) voor voorbereiding beantwoording naar aanleiding van
reactie fracties.

E.

11.

Beantwoording college (in tweede termijn).

Sluiting.
Middenbeemster, 29 mei 2019
De voorzitter van de raad,

A.J.M. van Beek

Gemeenteraad Beemster
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