Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 23 maart 2021
De leden van de Raad van de gemeente Heerhugowaard en de wethouder(s), voor zover er
bespreekpunten zijn die binnen hun portefeuille vallen, worden hierbij uitgenodigd voor de openbare
digitale raadsvergadering te houden op 23 maart 2021 om 20.00 uur.
Aan het begin van de raadsvergadering is er het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur kunnen de leden
van de raad inlichten vragen aan het college over het door hen gevoerde bestuur, voor zover dat niet
bij geagendeerde onderwerpen aan de orde komt.
Mag ik u er nog opmerkzaam op maken dat u, indien u gebruik wilt maken van het vragenhalfuur, uw
vraag of vragen uiterlijk maandag 22 maart 2021 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier
onder vermelding van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 09 maart 2021
De voorzitter van de raad,

A.B. Blase

Nr.

Voorstelnr.

Onderwerp

Advies commissie

1

Vragenhalfuur

2

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen)

3

AG21-0046

Vaststellen raadsagenda

4

NOT21-0035 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering van 16 februari 2021

5

Bij21-0091

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken,
w.o. mededelingen van het college aan de raad

Akkoordstukken

6

RB2021013 Vaststelling bestemmingsplan SchrijverswijkPlanetenwijk 2020

Cie S&R d.d. 02 mrt 2021/
Akkoordstuk

7

RB2021016 Raadsvoorsel (Gewijzigde) vaststelling
bestemmingsplan De Vaandel Zuid, besluit hogere
grenswaarden Wet geluidhinder

Cie S&R d.d. 02 mrt 2021/
Akkoordstuk

8

RB2021020 Gebiedsvisie Centrumwaard

Cie S&R d.d. 02 mrt 2021/
Akkoordstuk
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9

RB2020099 Verordening gegevens verstrekking BRP

Cie M&S d.d. 09 mrt 2021/
Akkoordstuk

10

RB2021021 Financieel management m.b.t. de bestuurlijk fusie

Cie M&S d.d. 09 mrt 2021/
Akkoordstuk

Bespreekstukken

11

RB2021011 Wijziging verordening Maatschappelijke ondersteuning
Heerhugowaard 2018

Cie M&S d.d. 09 mrt 2021/
Bespreekstuk

12

RB2020001 Investeringsplan sportvoorzieningen

Cie M&S d.d. 09 mrt 2021/
Bespreekstuk

13

RB2021031 Wijziging artikel 5:30 APV ten behoeve van handhaving
maximum snelheid op het water/veiligheid op het water

Presidium d.d. 09 mrt 2021/
Bespreekstuk

14

Mogelijke Motie vreemd aan de orde van de dag –

De raadsstukken zijn vanaf vrijdag 12 maart 2021 op de website te raadplegen.
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