Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 24 april 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 24 april 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 23 april 2007 om
12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de
onderwerpen.
Heerhugowaard, 10 april 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. 27 maart 2007
en notulen vragenhalfuurtje d.d. 27 maart 2007

4.

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

Huishoudelijke Zaken

5

22007–044 Verzoek tot wijziging van de samenstelling van de
vertegenwoordiging van de fractie van de HOP in
respectievelijk de commissie Maatschappelijke
Ontwikkeling, Stadsontwikkeling en Stadsbeheer
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Raadsconvent d.d. 10
april 2007/ Akkoordstuk

24 april 2007

Akkoordstukken

6

22007–040 Standpuntbepaling t.b.v. conclusies en aanbevelingen
Cie MO d.d. 4 april 2007/
rapport Rekenkamercommissie Heerhugowaard m.b.t.
Akkoordstuk
onderzoek naar de doeltreffendheid van het
subsidiebeleid op het gebied van welzijn bij de gemeente
Heerhugowaard

7. 22007–034 Activering budgetten jaarschijf 2007 uit nota Bovenwijkse Cie SO d.d. 3 april 2007/
Kosten 2006
Akkoordstuk

Bespreekstukken

8.

2007–035 Financiële aspecten van investeringen in
schoolwoningen

Cie.MI d.d. 2 april 2007/
Bespreekstuk

9. 22007–042 Bemoeizorg Helpende Hand

Geen commissieadvies,
het is slechts informatief
besproken in de cie MO
d.d. 4 april 2007

10. 22007–036 Milieuverslag 2006 en milieuprogramma 2007

Cie SO d.d. 3 april 2007/
Bespreekstuk.
Na bespreking
Raadsconvent d.d. 10 april
Akkoordstuk

11

Raadsconvent d.d. 10 april
2007 / Bespreekstuk

2007-043 Initiatiefvoorstel HOP m.b.t. het realiseren van een
Urnenmuur op de Algemene Begraafplaats te
Heerhugowaard

De raadsstukken liggen v.a. maandag 16 april 2007 in leeskamer voor de raadsleden ter inzage.
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