GEWIJZIGDE AGENDA

De leden en fractieassistenten van de
gemeenteraad,
het college van Burgemeester en Wethouders
en belangstellenden

Raadsgriffie
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp
Bezoekadres:
Raadhuisplein 1
Hoofddorp
Telefoon 0900 - 1852
Telefax 023-563 3521
E-mail: griffie@haarlemmermeer.nl

Onderwerp
Vergaderdatum
Aanvang
Locatie
Contactpersoon
Doorkiesnummer
Bijlage(n)

Raadsplein
7 februari 2013 –gewijzigde agenda
17.00 uur

Hoofddorp, 24 januari 2013

Raadzaal
AMR Bentschap Knook
023 56 76541
Diverse

Hierbij nodig ik de leden van de raad, zijn voorzitter, alsmede de wethouders en
overige belangstellenden uit voor de openbare raadsvergadering van
donderdag 7 februari 2013 in de Raadzaal te Hoofddorp.
Namens het presidium,
Mw. M. Booij-van Eck

Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden
behandeld:
1.
2.

Opening en mededelingen
Vaststellen van:
- de agenda van de huidige vergadering
- bekrachtigen geheimhouding stukken inzake Hoenderdos
- de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling

Over niet-geagendeerde onderwerpen en de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling kan worden ingesproken
tijdens het vragenuur, over geagendeerde onderwerpen kan ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per
inspreker maximaal 5 minuten beschikbaar, ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag
voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur bij de griffie.

Agenda Raadsvergadering

In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden
aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.
3.

Vragenuur:
1.

interpellaties

2.

inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen

3.

vragen betreffende actualiteiten

4.

debat over moties vreemd aan de orde van de dag

Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst. Voor deelnemers aan
de vergadering wordt een maaltijd geserveerd in het bedrijfsrestaurant.
4.

e

e

Raadsdebat – werkwijze 1 termijn spreektijden, 2 termijn vrij debat.

Van 19.00 tot 20.30 uur vindt een raadsdebat plaats over:
-

RKC onderzoek Grootschalig groen en recreatiegebieden (2013.0004844)

-

Bestuurlijke reactie rapport Rekenkamercommissie Groot Groen
(2012.0078696)

-

RKC notitie vervolgonderzoek Groen op Rantsoen (2013.0004520)
Bestuurlijke reactie vervolgonderzoek Rekenkamercommissie 'Groen op
Rantsoen' (2013.0002748)

Partij totaal orde VVD CDA D66 HAP PvdA GL
Tijd
45
6
6
4
3
3
3
3

5.
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2
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1
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1
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4

Tussen 20.30 en 21.00 uur vindt een besloten sessie plaats inzake
Hoenderdos – werkwijze: spreektijden

Partij totaal orde VVD CDA D66 HAP PvdA GL
Tijd
30
6
4
2
2
2
2
2

6.

Forza
2

EH
1

CUSGP
1

Stemmingen
Vanaf 21.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige
lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst
verspreid en vastgesteld.
a)

Vaststelling kavelpaspoort en grondexploitatie dorpscentrum Rijsenhout

b)

Raadskrediet VTA grondexploitatieproject Zuidrand bij tussentijds

(2012.0075827)
Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 01-07-2012 (2012.0078297)
c)

Kadernota Monumentale en Waardevolle (toekomst) Bomen (2013 t/m
2018) (2013.0000130)

7.

Sluiting van de vergadering

Over niet-geagendeerde onderwerpen en de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling
kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde onderwerpen kan
ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten
beschikbaar, ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag
voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur bij de griffie.

Agenda Raadsvergadering

Raadsvergaderingen en sessies in de Raadzaal worden uitgezonden via
www.haarlemmermeer.nl/gemeenteraad > Kijk mee met de gemeenteraad

Raadsvergadering
7 februari 2013
17.00-18.15

Raadssessie
Raadzaal

Raadssessie
Heijezaal

Opening Raad en Vragenuur
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling van:
a) agenda huidige vergadering
b) bekrachtigen geheimhouding
stukken inzake Hoenderdos
c) de lijst ingekomen brieven/

18.15-19.00
19.00-19.30

19.30-20.00

20.00-20.30

stukken ter afhandeling
3. Vragenuur
Voor deelnemers wordt een maaltijd verzorgd in het bedrijfsrestaurant
Raadsdebat
Cluster
Rekenkamercommissie
- Rekenkameronderzoek
Grootschalig Groen en
recreatiegebied (2013/1054),
incl. bestuurlijke reactie
- Resultaten vervolgonderzoek
Groen op Rantsoen, incl.
bestuurlijke reactie
Voorz.: mw. M. Booij

20.30-21.00

21.00-21.15
21.15-21.20

Bestuurszaken
Hoenderdos (stukken volgen)
Voorz.: dhr. J.D. van Belle
Schorsing
Stemmingen:
a) Vaststelling kavelpaspoort en
grondexploitatie dorpscentrum
Rijsenhout (2012.0075826)
b) Raadskrediet VTA
grondexploitatie Zuidrand bij
tussentijds Meerjaren
Perspectief Grondzaken (tMPG)
01-07-2012 (2012.0078297)
c) Kadernota Monumentale en
Waardevolle (toekomst) Bomen
(2013 t/m 2018) (2013.0000130)

Over niet-geagendeerde onderwerpen en de lijst ingekomen brieven/stukken ter afhandeling
kan worden ingesproken tijdens het vragenuur, over geagendeerde onderwerpen kan
ingesproken worden tijdens de sessies. Hiervoor is per inspreker maximaal 5 minuten
beschikbaar, ter beoordeling van de voorzitter. Aanmelden uiterlijk de woensdagmiddag
voorafgaand aan de vergadering, 12.00 uur bij de griffie.

