Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 2 december 2008
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 16 december 2008 om 20.00 uur in Raadszaal
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 15
december 2008 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van
het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 2 december 2008
De voorzitter van de Raad,

Nr.

Voor- Onderwerp
stelnr.

Advies commissie

1.

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen).

2.

Vaststellen raadsagenda.

3.

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

4.

Verzoek tot wijziging van de samenstelling van de
vertegenwoordiging van de fractie van de PvdA in
respectievelijk de raadscommissies Middelen en
Stadsontwikkeling m.i.v. 1 januari 2009

Raadsconvent d.d. 2
december 2008/
Akkoordstuk

Akkoordstukken

5.

2008–127 Subsidieregeling t.b.v. de verbetering van de
Cie SO d.d. 2 december
energieprestatie van de bestaande woningvoorraad in de 2008/ Akkoordstuk
gemeente d.m.v. isolerende maatregelen

6.

2008–129 Procedureverordening tegemoetkoming in de planschade Cie SO d.d. 2 december
2009
2008/ Akkoordstuk
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7.

2008–130 Vaststelling Ontwerpbestemmingsplan 1e partiële
herziening bestemmingsplan Heemradenwijk

Cie SO d.d. 2 december
2008/ Akkoordstuk

8

2008–111 Aanleg paardenbak middels artikel 19 lid 1 WOR (oud)

Cie SO d.d. 2 december
2008/ Akkoordstuk

Bespreekstukken

9.

2008–133 Vaststelling Treasurystatuut 2009.

Cie MI d.d. 1 december
2008/ Bespreekstuk

10.

2008–124 Voorbereidingskrediet nieuwbouw Centrum voor
Duurzaamheid

Cie SO d.d. 2 december
2008/ Bespreekstuk

11.

2008–136 “Heerhugowaard Actief”, integraal uitvoeringsprogramma Cie MO d.d. 3 december
“Bewegen en overgewicht” van de vastgestelde nota
2008/ Advies nog niet
“Dicht bij huis gezond leven”
bekend t. t .v. verzending
van de raadsagenda

12.

2008–134 Jaarrekening 2007 en begroting 2009 De Blauwe Loper

Cie MO d.d. 3 december
2008/ Advies nog niet
bekend t. t .v. verzending
van de raadsagenda

13.

2008–126 Vaststellen kadernotitie “Een wereld van kansen” i.h.k.v.
Heerhugowaard Millenniumgemeente

Cie MO d.d. 3 december
2008/ Advies nog niet
bekend t. t .v. verzending
van de raadsagenda

Budgetrecht

14.

2008–135 Vaststelling begrotingswijzigingen.

Cie MI d.d. 1 december
2008/ Akkoordstuk

15.

2008–132 Actualiseren budgetten 2008

Cie MI d.d. 1 december
2008/ Bespreekstuk

De raadsstukken liggen v.a. maandag 8 december 2008 in leeskamer voor de raadsleden ter inzage
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