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GEMEENTE
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de leden van de raadscommissie

VERZON DEN

6 MEt 2020
B

IJLAGE(N ):
div.

UW BRIEF VAN:

ONS KENMERK:
griffie/mt

UW CONTACT:
M. T¡mmermân

Ondenuerp: Vergadering

Hierbij nodig ik u uit voor de (extra) openbare vergader¡ng van de commissie, die
plaatsvindt op d¡nsdag 19 mei 2020 vanaf 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 ls dif aeen fvsieke veraaderino maar een vergadering in een
diqitale omqevino die door een ieder kan worden gevolgd via de bii Beemster
gebruikelijke live verbinding van deze vergadering via internet.
Inspreken door burgers kan schriftelijk via een brief aan de gemeenteraad of
mondeling via de digitale omgeving. Alleen a/s de aanmelding 2 dagen voor de
vergadering is gedaan kan er mondeling worden ingesproken.
Hoogachtend,
De
van de commissie,

H.J. Vi
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19.30 uur

Openinq.
Vaststellen van de agenda.
Spreekrecht burgers. Dit agendapunt is voor het
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inspreken over niet

qeaqendeerde onderwerpen. Anders is dit bii het betreffende agendapunt.
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21.00 uur
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Voorstel tot het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie
Zuidoostbeemster.
Rondvraaq. Voor vraqen van de fracties aan elkaar
Sluitinq

Postadres: Postbus 7,1462 ZG Middenbeemster
Telefoon: 0299 452 452
Website: www.beemster.net
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Het voorstel van agendapunt 4 wordt voor besluitvorming, en eventuele behandeling
als B-punt als een fractie daarom vraagt, geagendeerd in de raadsvergadering van
2 juni 2020. Eventuele technische vragen over het voorstel kunnen tot vrijdag 15 mei
2020,12.00 uur worden ingediend bij de griffier via griffier@beemster.net maar kunnen
ook later, tot dinsdag 26 mei, 12.00 uur, worden ingediend ten behoeve van de
behandeling in de raadsvergadering van 2 juni 2020.
Eventueel ontbrekende stukken worden nagezonden
Aansluitend aan de commissievergadering is de (openbare) werkvergadering over de
jaarstukken 2019 en de kadernoha2O2l-2Q24.
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