Gemeente
Bloemendaal
Registratienummer: 2007009949
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal te houden
op
donderdag 5 juli 2007 om 19.30 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis te Overveen
AGENDA:
1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda
2. 2007009306 , 2007010700.
Vaststellen van het verslagen van de vergaderingen van 24 mei en 21 juni
2007.
3. Algemene Bewoners rondvraag (over zaken die niet op de agenda staan)
4. 2007008157
Ingekomen stukken
HAMERPUNTEN:
5. 2007008384
6. 2007007285
7. 2007008208
8. 2007008346
9.

2007006965

10. 2007007308
11. 2007008060
12. 2007007719
13. 2007007192

Raadsvoorstel jaarverslag 2006 Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (43)
Raadsvoorstel begroting 2008 Afvalverwerking Zuid-Kennemerland (42)
Raadsvoorstel jaarrekening 2006 Hulpverleningsdienst Zuid-Kennemerland (44)
Raadsvoorstel ontwerp begroting 2008 Hulpverleningsdienst
Zuid-Kennemerland (45)
Raadsvoorstel coördinatie vergunningen ter uitvoering van bestemmingsplan
“Meer en Berg” (48)
Raadsvoorstel benoeming nieuwe bestuursleden Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Zuid-Kennemerland (46)
Raadsvoorstel vaststelling verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2007 (47)
Raadsvoorstel beschikbaarstelling budget voor verlening bijzondere subsidie
De Kapel, Potgieterweg 4 te Bloemendaal (50)
e
Raadsvoorstel Toepassing Verordening interactieve beleidsvorming inzake 3
herziening Welstandsnota Bloemendaal (53)
BESPREEKPUNTEN:

14. 2007007041
15. 2007007691
16. 2007005068
17 .2007006848
18. Rondvraag
19. Sluiting

Raadsvoorstel Ontwikkelingsvisie Brouwerskolkweg e.o. (54) (B)
[wordt nagezonden]
Raadsvoorstel Wet voorkeursrecht gemeenten; vestiging voorkeursrecht
Vogelenzang Noord-Oost (55) (A)
Raadsvoorstel Gemeenterekening 2006 (51) (B)
Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2007 (52) (B)

Spreektijdenregeling:
A = max. 2 minuten per fractie in eerste termijn, max. 4 minuten voor reactie B&W, totaal max. 15 minuten voor de tweede termijn
B = max. 5 minuten per fractie in eerste termijn, max 10 minuten voor reactie B&W, totaal max. 30 minuten voor de tweede termijn

Overveen, 28 juni 2007.
De burgemeester van Bloemendaal,
W.H. de Gelder.
N.B.:
De op bovenstaande punten betrekking hebbende stukken van de vergadering liggen voor raadsleden ter inzake tijdens kantooruren, en
voor het publiek en de pers ca. 4 dagen van te voren bij de receptie van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheken in Bloemendaal
en in Vogelenzang.
Voor nadere inlichtingen over de agenda en andere zaken betreffende deze commissievergadering kunt u contact opnemen met de griffier
van de gemeente Bloemendaal, tel. (023) 5225 670. Raadpleeg ook onze website: www.bloemendaal.nl

