Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 22 april 2014
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 22 april 2014 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 21 april 2014 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de
raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 08 april 2014
De voorzitter van de Raad,
Nr.

Voorstelnr.

Onderwerp

Advies commissie

1

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen)

2

Vaststellen raadsagenda

3

Beëdigen raadslid F.J. Marchal fractie (Nederland
Duurzaam)

4

5
6

RB2013049 Benoeming commissieleden-niet-raadsleden fractie
Nederland Duurzaam
a. Samenstelling commissie van geloofsbrieven
b. Onderzoek geloofsbrieven
c Commissie van geloofsbrieven rapporteert over de
bevindingen
d. Besluit toelating commissie-niet-raadsleden
e. Beëdiging commissieleden
Verklaring formateur en presentatie wethouders
RB2014056 Benoeming wethouders
a. Samenstelling commissie van geloofsbrieven
wethouders
b. Onderzoek geloofsbrieven wethouders
c. Commissie van geloofsbrieven rapporteert over
de bevindingen
d. Schriftelijke stemming over benoeming
wethouders
e. Besluit toelating wethouders
f. Beëdiging wethouders
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7

RB2013057 Benoeming nieuwe raadsleden
a. Samenstelling commissie van geloofsbrieven
b. Onderzoek naar geloofsbrieven
c. Commissie van geloofsbrieven rapporteert over de
bevindingen
d. Besluit toelating gemeenteraad
e. Beëdiging nieuwe raadsleden

Korte schorsing i.v.m. felicitaties
8

Vaststellen notulen raadsvergaderingen
25 en 27 maart 2014

9

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

10

RB2014054 Benoeming leden fractie Nederland Duurzaam als lid in
raadscommissies

11

RB20143021 Vaststellen Regiobeeld 2025

Cie MISB d.d. 31 mrt 2014/
Akkoordstuk

12

RB2014018 Marktverordening Heerhugowaard 2014

Cie MISB d.d. 31 mrt 2014/
Akkoordstuk

13

RB2014028 Voorstel tot aanschaf containers gemeentewerf

Cie MISB d.d. 31 mrt 2014/
Akkoordstuk

14

RB2014031 Vaststelling van de Aanvulling op de
Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en
Esdégé-Reigersdaal uit 2009.

Cie MO d.d. 07 apr 2014/
Akkoordstuk

15

RB2014033 Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf
met therapiebad, fysiotherapieruimten en dagbesteding

Cie MO d.d. 07 apr 2014/
Akkoordstuk

16

RB2014007 Aanvulling school en sporthal in De Draai

Cie MO d.d. 07 apr 2014/
Akkoordstuk

17

RB2014032 Afsluiten krediet voor realisatie uitvaartfaciliteit aan
Krusemanlaan

Cie MO d.d. 07 apr 2014/
Akkoordstuk

18

RB2014020 Reservelocatie Trinitas College

Cie MO d.d. 07 apr 2014/
Akkoordstuk

Bespreekstukken

19

RB2014030 Afvalinzameling - Aangepaste begroting VVI 2014

Cie MISB d.d. 31 mrt 2014/
Bespreekstuk

De raadsstukken zijn vanaf vrijdag 11 april 2014 op de website te raadplegen.
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