Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 24 maart 2009
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 maart 2009 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 23 maart
2009 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van het
onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 11 maart 2009
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.

Akkoordstukken

4.

2009–021 Aanwijzen van de WZNH monumentencommissie als
adviserende instantie door de gemeenteraad en
daarvoor wijzigen van de Verordening Monumenten
Heerhugowaard 2008

Cie SO d.d. 3 maart 2009/
Akkoordstuk

5

2009–023 Voorbereidingskrediet Kader Recreatiebeleid

Cie MO d.d. 4 maart 2009/
Akkoordstuk

6.

2009–024 Visiedocument regie en uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening in Noord-Kennemerland

Cie MO d.d. 4 maart 2009/
Akkoordstuk
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7.

2009–026 Vaststellen Dierenwelzijnsbeleid

Cie SB d.d. 5 maart 2009/
Akkoordstuk

Bespreekstukken

8.

2009–019 Wijziging artikel 2.4.8 Hinderlijk alcoholgebruik in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Cie MI d.d. 2 maart 2009/
Bespreekstuk

9.

2009–020 Vaststelling bestemmingsplan “Oosttangent tussen
Rustenburgerweg en Beukenlaan” en beslissen op
ingebrachte zienswijzen.

Cie SO d.d. 3 maart 2009/
Bespreekstuk

10.

2009–022 Voorbereidingskrediet Waarderhout

Cie SO d.d. 3 maart 2009/
Bespreekstuk

11.

2009–025 Herziening planning herinrichting / grootonderhoud
wijken

Cie SB d.d. 5 maart 2009/
Bespreekstuk

12.

2009–027 Vaststellen parkeertarieven 2009 betaald parkeren
Stadshart

Cie SB d.d. 5 maart 2009/
Bespreekstuk

13.

2009–028 Op grond van artikel 169 Gemeentewet wordt de raad in Raadsconvent 10 maart
de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 2009/ Bespreekstuk
kennis te brengen van het college ten aanzien van het
voornemen van het college om in principe in te
stemmen met de verkoop van het aandelenpakket Nuon
dat is ondergebracht bij de NV houdstermaatschappij
GKNH

De raadsstukken liggen v.a. maandag 16 maart 2009 voor de raadsleden ter inzage in de raadskamer.
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