AGENDAVERGADERING RAADSCOMMISSIE STADSONTWIKKELING
Heerhugowaard, 26 januari 2012.
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de raadscommissie Stadsontwikkeling,
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op dinsdag 7 februari 2012 om 20.00 uur in de
trouwzaal/vergaderzaal in het gemeentehuis van Heerhugowaard.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
Technische vragen graag vooraf stellen via de wnd.griffier (h.wijnveen@heerhugowaard.nl).
Op donderdag 9 februari zal er een themabijeenkomst plaatsvinden over de actualisatie van de
welstandsnota. Hier ontvangt u nog een aparte uitnodiging voor.

De voorzitter,
G.E. Oude Kotte

AGENDAPUNTEN
12-02-01

Opening en mededelingen

12-02-02

Publieksrondvraag / spreekrecht

12-02-03

Vaststellen notulen van de commissievergadering van 6 december 2011.

12-02-04

Actieve informatie vanuit het college/ Wet Gemeenschappelijke Regelingen
(WGR)
- Toelichting wethouder J.W. de Boer op beantwoording verzoek
tankstation Sijs, n.a.v. toezegging van de raad d.d. 22 november
2011.
- Presentatie mevr. A.v. Essen (beleidsadviseur afd. SRO) inzake plan
van aanpak bestemmingsplan Buitengebied
- Toelichting dhr. M. Ippel (verkeersplanoloog) inzake de reconstructie
Zuidtangent

12-02-05

Raadsvoorstel kredietaanvraag langzaamverkeersbrug over de N242 in
verlengde Stationsweg.
Presentatie dhr. J.T. Dijkstra (projectmanager Stadshart) ontwerp en
procedure “Fietsbrug Stationsweg”.
Voor dit onderwerp is wethouder G. Baijards uitgenodigd.

12-02-06

Raadsvoorstel Herziening Nota Bovenwijkse Kosten (NBK) deel 1
Hoofdinfrastructuur 2012 incl. verloop reserve NBK 1 vanaf 2012
De bijlagen liggen vertrouwelijk ter inzage bij het bestuurssecretariaat
Voor dit agendapunt is wethouder L. Dickhoff uitgenodigd.

12-02-07

Raadsvoorstel Woningbouwbestemming bij Monniksrob in Butterhuizen niet
uitwerken.
Voor dit agendapunt is wethouder J.W. de Boer uitgenodigd

12-02-08

Rondvraag

Ter inzage liggende stukken:
a)
b)
c)
d)
e)

Ledenbrief VNG inzake recente ontwikkelingen op het gebied van de Wet kinderopvang
en kwaliteitseisen
Memo wijziging grondslag leges bouwkosten per 1 februari 2012
B&W nota: Vaststelling Integraal handhavingsprogramma 2012
B&W nota: Aanvragen omgevingsvergunning van Woonwaard voor het bouwen van in totaal
35 appartementen, 33 zorgclusterwoningen en 10 eensgezinswoningen in plandeel 3.
B&W nota: Definitief RAP (Regionaal Actie Programma) regio Alkmaar

