
 

    

 

 

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

  

 

 

  Datum donderdag 22 februari 2007 om 19.30 uur   

 
    

           

1. Vragenuur 

a.  Dhr. C.J. Pen (CDA) inzake de zesde Noordvleugel-conferentie en 

de kaderstellende rol van de raad daarbij 

 

2. Vaststelling van de agenda 

 

 3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van                          

donderdag 8 februari 2007 om 19.30 uur 

 

4. Ingekomen stukken: 

 (N.B. voorstellen voor bespreking in commissies dienen goed te worden 

gemotiveerd!) 

 

 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. Mw. Bosma-Piek inzake beschadiging bomen DEO-terrein 

(Gedrukt stuk nr. 23) 

b. Dhr. Pen inzake bescherming bomen DEO-terrein (Gedrukt 

stuk nr. 24) 

c. Dhr. Catsman en mw. Keesstra inzake voortgang uitsroom uit 

de bijstand (Gedrukt stuk nr. 25/Van der Molen) 

        

5.     Benoemingen 

 

6. Bezwaar tegen afwijzing verzoek om plansschadevergoeding dhr. en 

mw. Van Zon  
       (Gedrukt stuk nr. 38/Nieuwenburg) 

  

7.  Benoeming leden Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs  

    (Gedrukt stuk nr. 27/Divendal) 

     



8.    Wijziging Nadeelcompensatieverordening voor infrastructurele werken      

2005  

(Gedrukt stuk nr. 30/Divendal) 

  

9.     Kredietverlenging verkoop Houtmarkt 7 ca   

(Gedrukt stuk nr. 33/Nieuwenburg) 

 

10. Doctershof grondverkoop aan marktpartij  

(Gedrukt stuk nr. 34/Nieuwenburg)  

 

11. Aanpak asbestverontreiniging depot Frans Halsmuseum  

(Gedrukt stuk nr. 35/Nieuwenburg) 

 

BESPREEKPUNT 

 

12.     Verantwoording fractie- en scholingsgelden 2005 en het eerste kwartaal 

2006  
 (Gedrukt stuk nr. 36/Schneiders) 

 

HAMERSTUK MET STEMVERKLARING 

 

 13. Kredietoverschrijding fietsvoorzieningen Korte Verspronckweg  

(Gedrukt stuk nr. 29/Divendal) 


