Voorlopige agenda: openbare raadsvergadering gemeente Heerhugowaard
Datum: 28 maart 2017
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 28 maart 2017 om 20.00 uur in de zaal Waterland van
het (HHNK) Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Stationsplein 136, Heerhugowaard)
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 27 maart 2017 om 12.00 uur dient aan te leveren bij de
raadsgriffier onder vermelding van het onderwerp of de onderwerpen.
Heerhugowaard, 14 maart 2017
De voorzitter van de Raad,

A.B. Blase
Nr.

Voorstelnr.

1
2

Onderwerp

Advies commissie

Spreekrecht burgers (over geagendeerde onderwerpen)
AG17-0062

Vaststellen raadsagenda

3

Sanne Duba (beste debater Jongerengemeenteraad) geeft een
korte toelichting op de tijdens de JGR aangenomen moties

4

NOT17-0033 Vaststellen notulen raadsvergaderingen van 17 januari en 28 februari 2017
NOT17-0078

5

Bij17-129

Voorstel voorzitter m.b.t. afdoening ingekomen stukken,
w.o. mededelingen van het College aan de Raad en
verzoek Interpellatie raadslid Thierry Degreef (SP).
De raad bepaalt op grond van art. 36b RvO op welk tijdstip
tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden..

Akkoordstukken
6

RB2017005 Verklaring van geen bedenkingen gedeeltelijk verleggen Cie SO d.d. 07 mrt 2017/
gasleiding Gasunie onder en nabij AC de Graafweg en Akkoordstuk
thv het Niedorper Verlaat
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7

RB2017011 Vaststelling bestemmingsplan Actualisatieplan 2016

Cie SO d.d. 07 mrt 2017/
Akkoordstuk

Bespreekstukken

8

RB2016115 Garantstelling lening Poldermuseum

Cie SO d.d. 07 mrt 2017/
Raadsconvent 14 mrt
Bespreekstuk

9

RB2017008 Aanvullend voorstel nieuwbouw Huygens College

Raadsconvent
d.d.14 mrt 2017/
Bespreekstuk

10

E201710653 Onder voorbehoud van agendering - Motie vreemd aan
de orde van de dag - Motie 2017-03-28 01; SP Breed
gedragen maatschappelijk akkoord m.b.t.
spooronderdoorgang

11

E201710992 Onder voorbehoud van agendering - Motie vreemd aan
de orde van de dag - Motie 2017-03-28 02; HOP
Onderzoek naar inschakelen van energiecoaches

De raadsstukken zijn vanaf vrijdag 17 maart 2017 op de website te raadplegen.
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