Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 26 april 2011
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 april 2011 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 april 2011 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de raadsgriffier onder vermelding
van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 12 april 2011
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.
notulen vragenhalfuurtje 22 maart 2011,
notulen 22 maart 2011

4.

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

Akkoordstukken

5.

2011047 Kadernota Handhaving WWB/WIJ 2011-2014

Cie MO d.d. 06 apr 2011/
Akkoordstuk

6.

2011057 Verantwoording uitgaven budget fractieondersteuning
2010

Raadsconvent d.d.
12 apr 2011/ Akkoordstuk

Bespreekstukken

7.

2011050 Evaluatie Toegangsstop Horeca
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8.

2011025 Initiatiefvoorstel (HOP en VVD) tot het aanpassen van
artikel 16 van de Algemene subsidieverordening

Cie MO d.d. 09 mrt 2011/
Bespreekstuk

9.

2011056 Verlenen ontheffing van vereiste van ingezetenenschap
voor wethouder Binnendijk

Raadsconvent d.d.
12 apr 2011/ Bespreekstuk

De raadsstukken liggen vanaf maandag 18 april 2011 voor de raadsleden ter inzage in de
raadskamer.
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