Agenda

Gemeenteraad

Status

: openbare vergadering

Datum

: 1 maart 2012

Locatie

: Raadzaal, Stadhuisplein 1

Aanvang

: 21.15 uur

Registratienr : 2012/6515

Bestuurder:
1

Opening en agenda

2

Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van

3

Vragen raadsleden

4

Lijst mededelingen (zie 4a t/m 4f )

5

Lijst ontwerp antwoordbrieven (zie 5a )

6

Lijst ingekomen stukken (zie nr 2012/2736)

19 en 26 januari 2012 (zie nrs 2012/3437 en 2012/3440)

Onderwerp voor beraadslaging:
Grondgebiedzaken

7

Bespreken rapport onderzoekscommissie Koningin Julianabrug
(zie nr 2012/8300)

Wethouder
Van Velzen

Ontwerpbesluiten waarover – indien nodig – uitsluitend een korte
stemverklaring wordt afgelegd:
Bewonerszaken
3
8

uur
Vaststellen Verordeningen Wet Werk en Bijstand

(zie nr 2011/45128, raadsbesluitnr 2011/45152)

Wethouder
Oppatja

Grondgebiedzaken

9

Vaststellen bevoegdheden voortvloeiend uit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (WABO); lijst uitzonderingsgevallen en

Wethouder
Hoekstra

delegatie

(zie nr 2011/35883, raadsbesluitnr 2011/35893)

Overige zaken

Burgemeester

10

Vaststellen Beleidsvisie Externe Veiligheid

11

Wijzigen van de programmabegroting 2012 voor 3 zaken, die een

Eenhoorn

(zie nr 2011/25466, raadsbesluitnr 2011/25516)

financieel-technische of administratieve verwerking vragen, zie de

Wethouder
Du Chatinier

8e wijziging van de programmabegroting 2012 (zie nr 14a t/m
14c)

a Afwikkeling beroep Scala College over besluit verlenen huisvesting
in de vorm van medegebruik ruimte in Groene Hart Lyceum en ter
beschikking stellen noodlokalen (zie nr 2011/40255)

b Verlenen voorlopige subsidie 2012 Stichting Peuterspeelzalen voor
VVE (zie nr 2012/1262

c Financiële uitwerking samenwerking met de gemeente Boskoop op
het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte (zie
nr 2011/42816)

uur
12

Evt. moties en sluiting

Alphen aan den Rijn, 9 februari 2012

Het presidium,

De genoemde tijden zijn indicatief

H.B. Eenhoorn, voorzitter

4 - Lijst mededelingen
Status

Datum

Gemeenteraad

: openbaar

: 1 maart 2012

Nr

Onderwerp

a

Besluitenlijsten van de op 2 en 9 februari 2012 gehouden raadscommissievergaderingen
(zie nrs 2012/3685, 2012/3690 en 2012/3692)

b

Koninklijk besluit over het eervol ontslag van de heer W.H. de Gelder

c

Vaststellen door college van voorlopig ontwerp van de aanleg van het park in deelgebied

(zie nr 2012/307)

Park van Nieuwe Sloot
(zie nr 2010/17463)
d

Bestuursopdracht Sociale Agenda Gemeente ABR
(zie nr 2012/2430)

e

Vaststellen door college van de retributie voor het recht van opstal voor
sportverenigingen

(zie nr 2011/37619)
f

Afhandeling van petitie betreffende het veranderen van het hondenbeleid in het
Zegerslootgebied

(zie nr 2011/46293)
Het presidium stelt voor om kennis te nemen van de onder a t/m f genoemde stukken.

5 - Lijst ontwerp antwoordbrieven
Status

Datum

Gemeenteraad

: openbaar

: 1 maart 2012

Nr

Onderwerp en Afzender

a

Zienswijze op het conceptprogramma 2013 RDOG Hollands Midden
(zie nr 2012/767)
Het presidium stelt voor in te stemmen met verzending van de onder a genoemde
antwoordbrief.

6 - Lijst ingekomen stukken
Status

Datum

Gemeenteraad

: openbaar

: 1 maart 2012

Nr

Afzender

Onderwerp

1

Provincie Zuid Holland

Kopie van brief aan college over vervolg

(zie nr 2012/3036)

arhi-procedure Gouda en Waddinxveen

Provincie Zuid Holland

Goedkeuring besluiten die in het kader

2

(zie nr 2012/3952)

van het herindelingsproces aan de
provincie zijn gezonden.

3

Gemeente Hillegom
(zie nr 2012/3670)

Motie inzake regionale
woonruimteverdeling

Het presidium stelt voor de onder 1 t/m 3 genoemde stukken voor kennisgeving aan te
nemen.
4

De heer en mevrouw Tillemans
(zie nr 2012/6510)

Aan college en raadsleden gerichte brief
over stopzetten en terug vorderen
bijstandsuitkering

Het presidium stelt voor het onder 4 genoemde stuk ter afdoening aan het college te
zenden.
5

La Gro – names dhr B.C. van der Vis

Verzoek bestemmingsplan Limes

(zie nr 2012/3489)
6

Holland Rijnland

Zienswijze concept kantorenstrategie

7

Holland Rijnland

Begrotingswijziging 3 decentralisaties

(zie nr 20128/5136)

sociale domein

De Windvogel

Schrappen locaties plaatsing

8

(zie nr 2012/4928)

(zie nr 2012/6503)

Holland Rijnland

windturbines Midden-Holland

Het presidium stelt voor de onder 5 t/m 8 genoemde stukken om advies in handen van
het college te stellen.

