
  

 

 
    

       
     
       

  

 

 
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150  

 

Datum donderdag 23 november 2006 om 19.45 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhr. Pen (CDA) inzake besluitvorming Ministerie van V&W 

over Regeling eenmalige uitkering spoorse doorsnijdingen worden 

beantwoord door wethouder Divendal.  

 

 De vragen van dhr. J. Vrugt (Axielijst) inzake de zorg voor geïllegaliseerden 

worden beantwoord door wethouder Divendal. 

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Agendapunt 5 “Melkbrug; restauratie” en agendapunt 11 “Verkoop 

Verspronckweg-Sterrencollege” worden overgeheveld naar HAMERSTUK 

MET STEMVERKLARING. 

 Agendapunt 15 “Reïntegratie Wet werk en inkomen kunstenaars” wordt 

overgeheveld naar BESPREEKPUNTEN. 
 

3. Vaststelling ontwerpnotulen van de vergadering van donderdag 19 

oktober 2006 om 20.00 uur   

 Notulen worden met twee kleine tekstwijzigingen goedgekeurd.  

  

4. Ingekomen stukken: 

  I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

 II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders om preadvies 

 III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders ter afdoening 

 IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de 

burgemeester ter afdoening 

 V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via 

de raadscommissie 

VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen van: 

a. mevrouw D. Eikelenboom inzake besluit verpakkingen (Gedrukt 

stuk nr. 188/Divendal). Bespreking in commissie Bestuur.  



b. dhr. Elbers, mevr. Özogul-Özen en dhr. Roos inzake4 Europese 

subsidies (ESF) (Gedrukt stuk nr. 195/Van Velzen). Behandeling 

heeft plaatsgevonden. 

c. dhr. Reeskamp en mevr. Van Zetten inzake bestemmingsplannen 

(Gedrukt stuk nr. 196/Nieuwenburg). Behandeling heeft 

plaatsgevonden. 

 

Besluit: Brief III.e. wordt ter bespreking aangeboden in commissie ?? 

 

4. 5. Melkbrug; start restauratie 

 (Gedrukt stuk nr. 192/Divendal) 

 Besluit: conform 

 De fractie van CU-SGP geeft een stemverklaring 

 

6. Vaststellen Algemene Subsidieverordening  

 (Gedrukt stuk nr. 191/Van Velzen)  

 Besluit: conform 

 

7. Instellen gemeenschappelijke regeling Belastingdienst  

 (Gedrukt stuk nr. 194/Van Velzen) 

 Besluit: conform  

 

   8. Definitief ontwerp buitenruimte Ripperda     

 (Gedrukt stuk  nr.183/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 

9.  Vaststelling definitieve bijdrage over 2005 aan het Regionaal Historisch 

Centrum Noord-Holland    

 (Gedrukt stuk nr.187/Schneiders) 

 Besluit: conform 

 

10. Vaststelling bijdrage over 2006 en 2007 aan het Regionaal Historisch 

Centrum Noord-Holland   

 (Gedrukt stuk nr.189/Schneiders) 

 Besluit: conform 

 

11. Verkoop Verspronckweg 150 – Sterren College  

 (Gedrukt stuk 199/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 De fractie van Axielijst geeft een stemverklaring. 

 

12. Kadernota reïntegratie 2006-2008   

 (Gedrukt stuk nr.185/Van der Molen) 

 Besluit: conform. De Axielijst stemt tegen het voorstel. 

 

 Amendement 1 “niemand aan de kant, met respect voor de klant”, ingediend 

door de fracties van GL en Axielijst wordt verworpen. 

 De fracties van GL, Axielijst en CU-SGP stemmen voor het amendement.  



 

13.  Vaststelling grondexploitatie en kredietaanvraag Europawijk Zuid  

 (Gedrukt stuk nr.184/Nieuwenburg) 

 Besluit: conform 

 De fracties van SP en CDA geven een stemverklaring. 

 

14. Plan van aanpak extra onderhoudsbudget  

(Gedrukt stuk nr.186/Divendal) 

Besluit: conform 

 De fracties van PvdA en VVD geven een stemverklaring. 

 

15. Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars  

 (Gedrukt stuk nr. 190/Van der Molen) 

 Besluit: conform  

 

Amendement 2 “reïntegratieverordening WWIK”, ingediend door de fractie 

van de VVD wordt ingetrokken. 

 


