Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 30 augustus 2016
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 raadsvergadering te houden op 30 augustus 2016 om 20.00 uur in de Raadszaal van het
gemeentehuis.
Voorafgaande aan de raadsvergadering is er van 19.30 tot 20.00 uur het vragenhalfuurtje. In het
vragenhalfuurtje kunnen de leden van de Raad inlichtingen 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 vragenhalfuurtje,
uw vraag of vragen uiterlijk maandag 29 augustus 2016 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de
raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 05 juli 2016
De voorzitter van de Raad,
H.M.W. ter Heegde
Nr.

Voorstelnr.

1

Onderwerp

Advies commissie

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen)

2

AG16-0361

Vaststellen raadsagenda

3

NOT16-0166 Vaststellen notulen raadsvergaderingen van 21, 28 en 30 juni 2016
NOT16-0197
NOT16-0202

4

Bij16-326

5

RB2016073 Tijdelijke benoeming en beëdiging A.S. Wolkorte-Flijders
tot 2e loco-griffier gedurende de periode dat de griffier niet
in functie is.

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

Akkoordstukken
6

RB2016047 Verantwoording fractievergoedingen 2015

Cie MISB d.d. 04 juli 2016/
Akkoordstuk

Bespreekstukken
7

RB2016072 Besluitvorming over de Jaarstukken 2015 (vaststellen)
met de onderdelen:
A1, A2. en afhankelijk van de conclusie en verklaring
van de accountant ook de besluitdelen E en F.
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8

RB2016048 Herziening volkstuinenbeleid 2011-2018

9

Schorsing

10

BESLOTEN DEEL

11

Vaststellen notulen van de besloten vergadering d.d.
21 juni 2016

12

EINDE BESLOTEN DEEL

Cie MO d.d. 07 juli 2016/
Bespreekstuk

De raadsstukken zijn vanaf vrijdag 19 augustus 2016 op de website te raadplegen.
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