Agenda commissie Mens en Samenleving
Heerhugowaard, 10 december 2018
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Mens en Samenleving.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 11 december 2018 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Heerhugowaard.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
Technische vragen graag vooraf stellen via griffie@heerhugowaard.nl
De voorzitter
F. Hoekstra.
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AGENDA VERGADERING COMMISSIE MENS & SAMENLEVING

001

Opening - mededelingen - vastellen agenda

002

Publieksrondvraag / spreekrecht

003

Bestuurlijke termijnagenda 2018

004

Actieve informatie vanuit het college / Wet gemeenschappelijke
regelingen (WGR)

005

Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergadering d.d. 16 oktober
2018

006

Raadsvoorstel Zienswijze eerste en tweede begrotingswijziging 2018 en
aangepaste programmabegroting 2019 GGD Hollands Noorden
Als gevolg van een nieuwe afstemming van afspraken is door de GGD een
aangepaste begroting 2019 gemaakt. Het college van burgemeester en
wethouders adviseert de gemeenteraad om geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Uw advies wordt gevraagd.
Wethouder Van der Starre is voor dit agendapunt uitgenodigd.
(Portefeuille: Zorg en maatschappelijke ondersteuning)

007

Raadsvoorstel Fusie met gemeente Langedijk: vergelijking ambtelijke en
bestuurlijke fusie
De gemeenteraden van Heerhugowaard en Langedijk hebben in september
jongstleden de colleges opdracht gegeven een rapport op te stellen met een
vergelijking tussen een bestuurlijke en een ambtelijke fusie. Dat rapport is
gereed en dient ter ondersteuning van de te nemen keuze voor een ambtelijke
fusie of een bestuurlijke fusie. Het advies van de commissie t.b.v. het te nemen
raadsbesluit wordt gevraagd.
Burgemeester Blase is voor dit agendapunt uitgenodigd
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008

Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2018 naar aanleiding van
Bestuursrapportage
De effecten van de in november van dit jaar aan de raad aangeboden
bestuursrapportage moeten verwerkt worden in de begroting 2018. Via deze
begrotingswijziging wordt de gemeenteraad voorgesteld tot de betreffende
begrotingswijziging te besluiten. Het advies van de commissie wordt gevraagd.
Wethouder Oude Kotte is voor dit agendapunt uitgenodigd.

009

Rondvraag

010

Sluiting
----------------------------------------------------------------------------------------------
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