Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 26 juni 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 26 juni 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 25 juni 2007 om
12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de
onderwerpen.
Heerhugowaard, 12 juni 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. 22 mei 2007
en notulen vragenhalfuurtje d.d. 22 mei 2007

4.

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

Akkoordstukken

5.

2007-064 Intrekking Rampenplan 2002
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Cie MI d.d.11 juni 2007/
Akkoordstuk

1

26 juni 2007

Bespreekstukken
6. 22007–066 Financiering spooronderdoorgangen

Cie.SO d.d. 13 juni 2007 /
Bespreekstuk

7.

2007-057 Gemeentelijke visie Wonen, Welzijn, en Zorg,
gebiedsdeel 2

Cie SO d.d. 12 juni 2007 /
Bespreekstuk

8.

2007-053 Toekomstbeeld huisartsenzorg eerstelijnszorg in
Heerhugowaard tot 2015

Cie MO d.d. 22 mei 2007/
Akkoordstuk

9.

2007-062 Vaststellen beleid t.a.v. tijdelijke huisvesting
seizoensarbeiders tuinbouwbedrijven

Cie SO d.d. 12 juni 2007 /
Stuk in deze vorm niet rijp
voor besluitvorming door
de raad. Stuk roept nog
vele vragen op bij de
commissie. Wethouder zal
trachten vragen schriftelijk
te beantwoorden voor de
raadsbehandeling. Dit leidt
mogelijk tot een aangepast
stuk, dat zal worden
nagezonden aan de raad

10.

2007-060 Vaststellen Regionale Bereikbaarheidsvisie NoordKennemerland ( fase 2a; maatregelpakketten)

Cie SO d.d. 12 juni 2007 /
Bespreekstuk

11.

2007–058 Verordening toeslagen en kortingenbeleid ihkv Wet Werk Cie.MO d.d. 13 juni 2007 /
en Bijstand
Advies nog niet bekend ten
tijde van verzending van
raadsagenda

12.

2007–059 Jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting 2007 van
de Stichting De Blauwe Loper

13. 22007–061 Plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs
2008/2009 t/m 2010/2011
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2

Cie.MO d.d. 13 juni 2007 /
Advies nog niet bekend ten
tijde van verzending van
raadsagenda

Cie.MO d.d. 13 juni 2007 /
Advies nog niet bekend ten
tijde van verzending van
raadsagenda

26 juni 2007

14.

2007-071 Initiatiefvoorstel HOP mbt opnemen verbod in de APV
op geprepareerde voorwerpen en “jammers

Voorstel wordt nagezonden

De raadsstukken liggen v.a. maandag 18 juni 2007 in leeskamer voor de raadsleden ter inzage.
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