GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
COMMISSIEAGENDA
De commissie voor Bestuur, Financiën en Economische zaken met
als beleidsterreinen bestuur en organisatie, dienstverlening,
openbare orde en veiligheid, handhaving, financiën en economische
ontwikkeling/werkgelegenheid.
Emmeloord, 21 mei 2013
Onderwerp: vergadering
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering van de commissie op: maandag
10 juni 2013, om 20.00 uur in het gemeentehuis te Emmeloord.
Om 19.00 uur wordt u verwacht bij de informatiemarkt m.b.t. de voorjaarsrapportage en
beleidsplanning.
18:45 uur

koffie

19:00 uur

informatiemarkt m.b.t. de voorjaarsrapportage en beleidsplanning.

19:45 uur

koffie

20:00 uur

reguliere commissievergadering

De voorzitter.
Agenda

Registratienummer

1.
2
3.
4.

Opening en mededelingen
Vaststelling agenda
Spreekrecht
Vragenhalfuur

5.

Zienswijzenronde door de raad op de ontwerp Programmabegroting 2014 en
meerjarenraming 20152017 én deelbegroting 2014 Bevolkingszorg van de
veiligheidsregio Flevoland.

2013/7069

6.

Beëindiging lidmaatschap coöperatieve vereniging Dimpact.

2013/7690

7.

Voorjaarsrapportage 2013.

2013/7455

8.

Beleidsplanning 20142017.

2013/7443

5.

Ombuigingsvoorstellen 20142017.

2013/7764

6.

Sluiting.

De agenda, raadsvoorstel en conceptbesluit zijn via de website in te zien en wel via raad.noordoostpolder.nl waarna de keuze
voor een bepaalde vergadering kan worden gemaakt.
Voor het publiek liggen de stukken ook ter inzage op werkdagen van 09:0012:00 uur en 14:00 16:00 uur bij het cluster Service
en Ondersteuning. U kunt zich hiervoor melden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
Gedurende ten hoogste 30 minuten zal aan de aanwezige bezoekers gelegenheid worden gegeven te spreken over de op de
agenda al of niet geplaatste onderwerpen. Degenen, die hiervan gebruik willen maken, moeten dit voor de aanvang van de
vergadering schriftelijk of mondeling mededelen aan de voorzitter van de commissie onder opgave van naam, adres en
onderwerp. Ieder krijgt ten hoogste 5 minuten spreektijd. De voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers.
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