Agenda commissie Stad en Ruimte / Mens en Samenleving
Heerhugowaard, 6 januari 2019
Aan de leden en de plaatsvervangende leden van de commissie Stad en Ruimte.
Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering op 08 januari 2019 om 20.00 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis van Heerhugowaard. In deze vergadering worden deze keer onderwerpen van
beide commissies behandeld.
De agenda en vergaderstukken treft u hierbij aan.
Technische vragen graag vooraf stellen via griffie@heerhugowaard.nl
De voorzitter,
G. Klercq-Glas.
AG18-0346
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Opening - mededelingen - vastellen agenda

002

Publieksrondvraag / spreekrecht

003

Bestuurlijk termijnagenda 2018

004

Vaststellen besluitenlijsten van de commissievergadering d.d.
04 december 2018

005

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

006

Raadsvoorstel Vaststelling 1e grondexploitatie Stationsgebied –
Gildestraat e.o d.d.november 2018
Naar aanleiding van ophanden zijnde verkoop van gronden binnen het gebied is
het noodzakelijk de bijbehorende grondexploitatie te actualiseren. De
commissie wordt gevraagd de raad hierover te adviseren.
Wethouder Stam is voor dit agendapunt uitgenodigd (portefeuille Economische
zaken).

007

Motie vreemd aan de orde van de dag - Motie 2019-01-29 01 SH
Herinrichting parken
Fractievoorzitter SH (mw Valent) is voor dit agendapunt uitgenodigd

008

Raadsvoorstel Wijziging GR Cosensus
Aanpassing van de regeling is nodig vanwege veranderde wetgeving en
gemaakte afspraken naar aanleiding van het project verbetering
informatievoorziening. De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen
aan de gemeenteraad over dit voorstel.
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Initiatiefvoorstel Verordening commissie Meespraak en Communicatie
De gemeenteraad wil uitwerking geven aan het thema democratische
vernieuwing zoals zat in de Raadsagenda 2018-2022 is afgesproken.
Een commissie uit de gemeenteraad zal zich bezig houden met de advisering
en voorbereiding van de uitvoering van dit thema. Deze commissie moet zijn
grondslag vinden in een verordening.
Wethouder Does is voor dit agendapunt uitgenodigd.
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Rondvraag

011

Sluiting
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