Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 20 februari 2007
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 20 februari 2007 om 20.00 uur in Hotel-restaurant
De Zandhorst. 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 19 februari 2007 om
12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de
onderwerpen.
Heerhugowaard, 6 februari 2007
De voorzitter van de Raad,

Nr.

Voor- Onderwerp
stelnr.

Advies commissie

1.

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen).

2.

Vaststellen raadsagenda.

3.

Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 23 januari 2007
en notulen vragenhalfuurtje d.d. 23 januari 2007

4.

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

5. 22007–021 Wijziging samenstelling commissie Stadsbeheer
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Raadsconvent d.d. 6
februari
2007/Akkoordstuk

20 februari 2007

Akkoordstukken

6. 22007–010 Aanpassing van de Algemene plaatselijke verordening Cie MI d.d. 5 februari
op de onderdelen "optochten", "vertoning", "muziek",
2007/Akkoordstuk
"feest", "wedstrijd" en "evenement", en het verlenen van
vrijstelling van de vergunningplicht voor buurtfeesten en
-barbecues.

7. 22007–006 Vaststelling bestemmingsplan Woonwagenplan Van
Veenweg

Cie. SO d.d.6 februari
2007/ Akkoordstuk

8.

2007–016 Beslissing op bezwaarschrift van de heer D.J. Ansink
gericht tegen het besluit van de Raad hem geen
planschade toe te kennen

Cie.SO d.d. 6 februari
2007/Akkoordstuk

9.

2007–020 Evenementenbeleid

Cie.SO d.d. 6 februari
2007/Akkoordstuk

Bespreekstukken
10.

Motie van het CDA inzake aanleg recreatief wandelpad in
De Noord

11.

Motie van treurnis van de HOP over de onjuiste
informatie aan de Raad over de fusie van de drie GGDen in Noord-Holland Noord

12. 22007–011 1e Wijziging van de tarieventabel behorende bij de
Legesverordening 2007

Cie MI d.d 5 februari
2007/Bespreekstuk

13 22007–007 Vaststelling bestemmingsplan Antonia Korvezeetuin

Cie.SO d.d.6 februari
2007/Bespreekstuk

14.

2007–017 Normatieve grondexploitatie plangebied De Horst

Cie.SO d.d. 6 februari
2007/ Bespreekstuk

15.

2007 –012 Herbenoeming bestuursleden Stichting De Blauwe
Loper

Cie MO dd. 7 februari 2007
Advies nog niet bekend ten
tijde van verzending van
raadsagenda

Agenda Openbare raadsvergadering

2

20 februari 2007

16.

2007–014 Uitvoeringskrediet t.b.v. verplaatsing
tafeltennisvereniging DOV

Cie. MO d.d. 7 februari
2007/ Advies nog niet
bekend ten tijde van
verzending van
raadsagenda

De raadsstukken liggen v.a. dinsdag 13 februari 2007 in leeskamer voor de raadsleden ter inzage.
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