Let op: afwijkende datum raadsvergadering i.v.m. opening Stad van de Zon
Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 21 september 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 21 september 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
donderdag 17 september 2009 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder
vermelding van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 9 september 2009
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. 25 juni 2009 (Algemene
Beschouwingen), raadsnotulen 25 augustus 2009 en notulen vragenhalfuurtje
25 augustus 2009

4.

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

Akkoordstukken

5.

2009–075 Jaarrekening 2008 en concept-begroting 2010 Stichting
Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord
(SOVON).

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Akkoordstuk

6.

2009–076 Aanpassingen re-integratie en afstemmingsverordening
Wet werk en bijstand.

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Akkoordstuk
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7.

2009–077 Vaststellen verordening tijdelijke regels Wet investeren
in jongeren (WIJ).

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Akkoordstuk

8.

2009–078 Programmaverantwoording 2008, herzien
programmabegroting 2009, begroting 2010 en
meerjarenraming 2009-2013 van de GGD Hollands
Noorden.

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Akkoordstuk

10.

2009–080 Invoering Elektronisch Kinddossier (EKD) bij de
jeugdgezondheidszorg.

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Akkoordstuk

Bespreekstukken

9.

2009–079 Regionaal integraal programma “Naar een Nuchter
Noord-Kennemerland”.

Cie MO d.d. 09 aug. 2009/
Bespreekstuk

11.

2009–081 Kaderstelling rioolheffing 2010 en verder.

Cie SB d.d. 10 aug. 2009/
Bespreekstuk

De raadsstukken liggen vanaf maandag 14 september 2009 voor de raadsleden ter inzage in de
raadskamer.
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Onderwerp

: aanvullende agenda raadsvergadering 21 september a.s.

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 16 september 2009

Geachte raadsleden,

Met gebruikmaking van artikel 8, lid 2 van het reglement van orde voor de Raadsvergaderingen, doe ik u de
volgende aanvullende agenda toekomen voor de raadsvergadering van 21 september a.s.:
-

toevoegen bijgaande brief d.d. 13 september a.s. van mevrouw E.M. de Goede-van der Crabben aan
agendapunt 4, ingekomen stukken, rubriek a;

-

agendapunt 12: raadsvoorstel tot wijziging van de samenstelling van de vertegenwoordiging van de
fractie van de PvdA in de raadscommissie Stadsontwikkeling m.i.v. 1 oktober 2009;

-

agendapunt 13: raadsvoorstel tot wijziging in de samenstelling van de vier raadscommissies m.i.v. 1
oktober 2009;

-

agendapunt 14: bekrachtigen besluit tot opleggen van geheimhouding door raadscommissie
Maatschappelijke Ontwikkeling.

de voorzitter van de raad,

drs.H.M.W. ter Heegde
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