Gemeente
Bloemendaal
Registratienummer: 2007016253
Oproep tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bloemendaal, te houden
op
donderdag 1 november 2007 om 15.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
(tot 17.45 uur, voort te zetten om 19.15 uur)
CONCEPT A G E N D A
MIDDAGGEDEELTE

15.00 uur
1.

Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda

15.30 uur
2. 2007014205

Bespreking van de Programmabegroting 2008-2011.
Algemene beschouwingen ( 6 min. per fractie), inclusief vragen aan andere fracties

16.05 uur

Schorsing 15 minuten

16.20 uur

Beantwoording vragen door het college

16.45 uur

Debat over de Algemene Beschouwingen

17.45 uur

Schorsing

AVONDGEDEELTE

19.15 uur
HAMERPUNTEN:
3. 2007014139
4. 2007016354
2007016355
5. 2007016570
2007015297
6. 2007016073
7. 2007016953
8. 2007015707
9. 2007015276
10. 2007014158
11. 2007010996

Raadvoorstel Najaarsnota 2007 (68)
Vaststelling verslag van de openbare en besloten vergadering van 27 september 2007
Lijst ingekomen stukken
Raadsvoorstel vaststelling Plan van Aanpak voor de fusie tussen Bloemendaal en
Bennebroek (69)
Raadsvoorstel vaststelling verordening op de raadscommissies gemeente Bloemendaal
2007 (70)
Raadsvoorstel Jaarverslag Leerplicht 2006-2007 (71)
Raadsvoorstel vaststelling verordening cliëntenparticipatie WWB (72)
Raadsvoorstel intergemeentelijke samenwerking inkoop (73)
Raadsvoorstel delegatie- en mandaatbesluit uitvoering CAR-UWO
Bloemendaal 2007 (74)
BESPREEKPUNTEN:

19.20 uur
12.

Voortzetting bespreking Programmabegroting 2008-2011.
Voortzetting debat over de Algemene Beschouwingen, indienen van moties en
amendementen

-2Reactie van het college op moties en amendementen

20.45 uur
21.15 uur
13. 2007014205
14. 2007015755
15. Rondvraag
16. Sluiting

Afronding debat

Raadsvoorstel vaststellen van de Programmabegroting 2008-2011 ( 76)
Raadsvoorstel vaststellen diverse belastingverordeningen (75)

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

Overveen, 15 oktober 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 inzage tijdens kantooruren en
voor het publiek en de pers ca. 4 dagen vante voren bij de receptie van het gemeentehuis en bij de openbare biibliotheken in Bloemendaal
en 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.

