Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 26 januari 2010
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 januari 2010 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 25 januari
2010 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding van het
onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 12 januari 2010
De voorzitter van de Raad,

Nr.

Voor- Onderwerp
stelnr.

Advies commissie

1.

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen).

2.

Vaststellen raadsagenda.

3.

Vaststellen notulen raadsvergadering 05 november 2009 (begrotingsraad),
notulen raadsvergadering 24 november 2009 en notulen vragenhalfuurtje
24 november 2009.

4.

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

Akkoordstukken

5.

2010–001 Wandelnetwerk Noord Kennemerland

Cie MO d.d. 06 jan 2010/
Akkoordstuk

6.

2010–002 Realisatie kunstgrashockeyveld op sportcomplex De
Vork

Cie MO d.d. 06 jan 2010/
Akkoordstuk
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7.

2010–003 Vormen van een bestemmingsreserve nog uit te voeren
werkzaamheden black spot “Kruising
Vondellaan/Basisusstraat/Erasmuslaan”.

Cie SB d.d. 07 jan 2010/
Akkoordstuk

8.

2010–004 Aanpassen van artikel 2.4.19 van de Apv

Cie SB d.d. 07 jan 2010/
Akkoordstuk

9.

2010–005 Groot onderhoud openbare buitenruimte 2010

Cie SB d.d. 07 jan 2010/
Akkoordstuk

10. 2010–006 1. Eerste wijziging op de tarieventabel van de
Cie MI d.d. 11 jan 2010/
verordening heffing en de invordering van
Akkoordstuk
lijkbezorgingsrechten 2010 en eerste wijziging op de
tarieventabel van de legesverordening 2010.

11. 2010–007 Actualisatie Reglement van orde voor de vergadering en
andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2010

Raadsconvent d.d.
12 jan2010/ Akkoordstuk

12. 2010–008 Actualisatie verordening op de Raadscommissies 2010

Raadsconvent d.d.
12 jan2010/ Akkoordstuk

13. 2010–009 Wijziging vertegenwoordiging in Gemeenschappelijke
Regelingen, verenigingen en vennootschappen

Raadsconvent d.d.
12 jan2010/ Akkoordstuk

De raadsstukken liggen vanaf maandag 18 januari 2010 voor de raadsleden ter inzage in de
raadskamer.
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