Aan de leden van de raadscommissie

VERZONDEN
17 MAART 2014
BIJLAGE(N):

div.
UW BRIEF VAN:
ONS KENMERK:

griffie/cjj
UW CONTACT:

C.J. Jonges

Onderwerp:

Vergadering

Geachte mevrouw/heer,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie, welke plaatsvindt op
dinsdag 15 april 2014 om 13.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Voor deze vergadering zijn alle portefeuillehouders uitgenodigd.
Hoogachtend,
De voorzitter van de commissie,

A.N. Commandeur
________________________________________________________________________
_________
Agenda Gepland
Onderwerp
punt
behandelingstijdstip
1
2
3
4

13.30

5
6

13.35

7
8

13.40

Opening.
Vaststellen van de agenda.
Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten.
Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 11 maart
2014.
Op en/of aanmerkingen ten aanzien van deze
besluitenlijst uiterlijk twee dagen tevoren indienen bij de
griffier.
Vragen aan de portefeuillehouder H.N.G. Brinkman.
Voorstel tot het vaststellen van de Verordening
Basisregistratie Personen (BRP) 2014.
Vragen aan de portefeuillehouder G.H. Hefting.
Voorstel om planologische medewerking te verlenen aan
het geheel vernieuwen en verplaatsen plaatsen van een
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9

13.45

10

11
12
13

14.45

14
15
16
17

15.00

woning en het verplaatsen van een schuur op perceel
Oosthuizerweg 3 te Noordbeemster.
Vragen aan portefeuillehouder J.C. Klaver.
Voorstel over Voortgangsrapportage Vastgoed en
Accommodatiebeleid en het object De Bonte Klaver te
Noordbeemster.
Voorstel tot het vaststellen van de Algemene
subsidieverordening Beemster 2014.
Vragen aan de portefeuillehouder J.R.P.L. Dings.
Bepalen welke agendapunten geagendeerd moeten
worden als Apunt voor de raadsvergadering op 15 april
2014 en als B of Cpunt voor de raadsvergadering op 6
mei 2014.
Ingekomen stukken.
Mededelingen (o.a. terugkoppeling bezoeken
commissieleden aan organisaties en bedrijven).
Rondvraag (voor andere vragen dan aan de
portefeuillehouders).
Sluiting

NB.
Zijn de stukken technisch onduidelijk om tot een standpunt te komen? Dan gelieve u uw
vragen bij voorkeur zo spoedig mogelijk maar in ieder geval vóór woensdag 3 april 2014
om 12.00 uur in te dienen bij de griffier. Dit geldt ook voor politieke vragen.
Ontbrekende stukken worden nagezonden.
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