agenda meningsvormende raad (deel I)
datum
aanvang
plaats
voorzitter

17 januari 2013
20:00 uur
Raadszaal
Jan de Jong

Onderwerp

Portefeuille
houder

1.

Opening
Spreekrecht inwoners en belanghebbenden
o Op grond van art. 67 van het reglement van orde kunnen inwoners
en belanghebbenden gebruik maken van het spreekrecht,
gedurende maximaal vijf minuten (in totaal maximaal een half uur).
Inspraak is niet geagendeerd als apart agendapunt, per agendapunt
wordt de mogelijkheid geboden.
o Aanmelden kan tot 8 uur voor de vergadering bij de griffie (0172521309 of griffier@nieuwkoop.nl)

2.

Vaststellen agenda

3.

Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Ter Aar en
Bovenland
B&W stelt de raad voor in te stemmen met de beantwoording van de
zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan en het gewijzigde bestemmingsplan vast te
stellen.

Wethouder
Veninga

4.

Raadsvoorstel Zienswijzen ontwerp Huisvestingsverordening
Holland Rijnland 2013
B&W stelt de raad voor in te stemmen met de geformuleerde
zienswijze.

Wethouder
Veninga

5.

Raadsvoorstel Speerpunten Groene Hart Agenda Nieuwkoop
Burgemeester
B&W stelt de raad voor in te stemmen met deze notitie. De notitie moet
bijdragen aan het behartigen van het Nieuwkoopse belang in de
discussie over de toekomst van Holland Rijnland.

6.

Raadsvoorstel Bediening gemeentelijke bruggen
B&W stelt de raad voor een krediet beschikbaar te stellen van €
446.000 voor de Paradijsbrug, de Grote Brug en de Westveensebrug
om over te gaan op “zelfbediening met automatische sluiting”

Wethouder
Elkhuizen

7.

Mededelingen uit gemeenschappelijke regelingen
AB- en/of DB-leden kunnen mededelingen doen over de diverse
gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

AB en/of DB
leden

gemeente nieuwkoop griffie

8.

Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Stand van zaken ‘bijzondere projecten’
c. Toezeggingen

9.

Rondvraag
Op grond van art. 71 van het reglement van orde kunnen vragen aan
het college gesteld worden die niet vooraf aangekondigd zijn. Indien de
vragen niet direct beantwoord worden dan worden ze binnen 30 dagen
schriftelijk door het college beantwoord.

10.

Actielijst Meningsvormende Raad I 6 december 2012 vaststellen

11.

Sluiting

College van
B&W
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