Aangepast agenda
Agenda voor de openbare raadsvergadering op dinsdag 31 maart 2009 om 19.30 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis
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Nr

Omschrijving

1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Spreekrecht

Portefeuillehouder

Ingevolge artikel 17 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad kunnen burgers het woord voeren over al dan niet op de
agenda vermelde onderwerpen. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit voor
36 uur aanvang van de vergadering aan de griffier.

3.

Vragenuur
Ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de gemeenteraad is er een vragenuur. Het lid van de raad dat tijdens het
vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp tenminste 36 uur voor
aanvang van het vragenuur bij de voorzitter.

4.

Afscheid van raadslid de heer P.J.M. van Wijlick

5.

Onderzoek van de geloofsbrief van de heer H.C.A. Willems in verband met
toelating als raadslid; beëdiging

6.

Vaststellen van het verslag van de voorbereidende raadsbijeenkomst van 27
januari en van de notulen van de besluitvormende raadsvergaderingen van 10
februari en 16/17 maart 2009 (verslag en besluitenlijsten worden nagezonden)

7.

Ingekomen stukken en mededelingen

8.

Opdrachtverstrekking aan accountant voor controle jaarrekeningtraject 2009
(hamerstuk)

9.

Vaststelling van de brandbeveiligingsverordening 2009
(hamerstuk)

Burgemeester

10.

Beschikbaarstelling van een werkkrediet voor het project tuinbouwloods
Maasbree
(hamerstuk)

Wethouder Janssen

11.

Vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2008-2012
(hamerstuk)

Wethouder Janssen

12.

Vaststelling van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan In den Bosch fase
II
(bespreekstuk)

Wethouder Janssen

Doc. nr. GRIFFIE/2009/2449

12a Voorbereiden en starten van administratieve onteigeningsprocedure
projectvestiging glastuinbouw Siberië en delegeren van bevoegdheden aan
burgemeester en wethouders
(bespreekstuk)

Wethouder Janssen

12b Vaststelling gewijzigde voorwaarden inzake verpachting gemeenteeigendommen
(bespreekstuk)

Wethouder Janssen

13.

Vaststelling van een wijziging van de Verordening op de heffing en invordering
van de toeristenbelasting 2009
(hamerstuk)

Wethouder Kleinen

14.

Vaststelling controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening
2008
(hamerstuk)

Wethouder Kleinen

15.

Vaststelling van het Werkplan 2009 ten behoeve van de budgetcyclus
(hamerstuk)

Wethouder Kleinen

16.

Initiatiefvoorstel met betrekking tot het kapvergunningenbeleid
(bespreekstuk)

17.

Sluiting

Gemeente Maasbree
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