agenda meningsvormende raad (deel II)

datum
aanvang
plaats
voorzitter

10 juli 2008
20:00 uur
Raadszaal Nieuwveen
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. Berichten uit B&W
a. Mededelingen
b. Afhandeling ‘oude ingekomen stukken’
c. Toezeggingen

College van
B&W

4. Raadsvoorstel ISDR na herindeling Kaag en Braassem
Wethouder
B&W stelt de raad enkele zaken voor met betrekking tot de uitvoering van Schrama
de Wmo, kennis te nemen van het standpunt van de toekomstige
gemeente Kaag en Braassem en de gevolgen hiervan voor de ISDR door
het college te laten voorbereiden.
5. Raadsvoorstel Ontwikkeling Dienstverlening Nieuwkoop 2009-2014 Wethouder
B&W stelt de raad voor een variant te kiezen als basis voor de
Van Leeuwen
dienstverlening van de gemeente en deze variant door het college verder
te laten uitwerken.
6. Raadsvoorstel Verkiezingen Europees Parlement 2009
B&W stelt de raad voor kennis te nemen van het niet meer mogen
gebruiken van de stemcomputers, extra incidentele kosten in de
begroting 2009 op te nemen en akkoord te gaan met deelname aan het
experiment “Stemmen in willekeurig stemlokaal”.

Burgemeester

gemeente nieuwkoop griffie

7. Actielijst vorige MR II vaststellen
De actielijst van de Meningsvormende Raad van 5 juni 2008 dient
vastgesteld te worden.
8. 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.
9. Sluiting
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