De stukken worden eind deze week gepubliceerd. Op 31 maart 2021 is er een technische
vragenavond gepland.

Agenda Commissie Mens en Samenleving
Heerhugowaard, 18 maart 2021
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie Mens en Samenleving.
Hierbij nodig ik u uit voor de (digitale) vergadering op 06 april 2021 om 20.00 uur.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
Technische vragen graag vooraf stellen via griffie@heerhugowaard.nl
De voorzitter.
J.M. van Ruitenbeek

AG21-0091

AGENDAPUNTEN:
001

Opening - mededelingen - vastellen agenda

002

Publieksrondvraag / spreekrecht

003

Vaststellen besluitenlijst van de commissievergadering d.d. 09 maart 2021

004

Actieve informatie

005

Terugkoppeling door het college van actuele zaken vanuit de
gemeenschappelijke regelingen

006

Financiën Deelproject Start Dijk en Waard (RB2021023)
Dit deelproject richt zich op de organisatie van de festiviteiten rond de
gemeentelijke fusie en de start van de nieuwe gemeente. Voor de uitvoering
van het project wordt de gemeenteraad gevraagd een budget beschikbaar te
stellen.
Burgemeester Blase is voor dit agendapunt uitgenodigd.

007

Raadsvoorstel 5e wijziging Gemeenschappelijk Regeling Regionaal
Historisch Centrum Alkmaar (GR-RHCA) (RB2021018)
Heerhugowaard is een van de deelnemende gemeenten in het RHCA. Als
gevolg van wetswijzigingen wordt de gemeenteraad voorgesteld het college van
burgemeester en wethouders toestemming te laten verlenen voor het
actualiseren van deze gemeenschappelijke regeling
Wethouder Fintelman is voor dit agendapunt uitgenodigd.
(Portefeuille: Financiën)
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008

Raadsvoorstel Secundaire begroting 2021 gemeente Heerhugowaard
(RB2021027)
De voorgestelde maatregelen leiden tot een sluitende begroting 2021 en een
sluitend meerjarenperspectief en een gezond financieel perspectief voor de
begroting2022 van de gemeente Dijk en Waard.
Op 31 maart 2021 is er een technische vragenavond gepland.
Wethouder B. Fintelman kan uitgenodigd worden.
(Portefeuille Financiën)

009

Rondvraag

010

Sluiting
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