Gemeente Zederik

Agenda Informatievergadering II

Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 1 juni 2016
19:00-23:00 uur, locatie Gemeentehuis, Raadzaal
Voorzitter

:

E. Geluk

1

Opening en definitieve vaststelling agenda.

2

Spreekrecht burgers.

3

Ingekomen stukken en mededelingen.

Geen.

4

Stukken ter kennisname.
Besluitenlijsten van de vergaderingen van B. en W. t/m nr. 17

5

Voortgang actielijst.

6

Gemeenschappelijke regelingen/regiozaken.

Geen stukken.

7

Raadsconsultatiebrief over de toekomstige inrichting van de Prinsengracht
Ameide.
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Besluitvormend
8

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet ten behoeve van het vervangen
van de toplaag van het kunstgrasveld van de voetbalvereniging in Ameide.

9

Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor het treffen van
aanvullende maatregelen op het bedrijventerrein in Meerkerk (fasen I - III) in het
kader van herstructurering.

9

a

Voorstel tot vaststelling van de ontwikkelstrategie en programmatische
uitgangs-punten woningbouwplan De Weide II in Meerkerk.

10

Voorstel tot vaststelling van de Nota Recreatie en Toerisme 2016 – 2019.

11

Voorstel om:

a. Geen zienswijze in te dienen tegen de herziene begroting 2016 en begroting 2017
van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare Verlichting.

b. Kennis te nemen van het jaarverslag 2015.

12

Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen de jaarrekening 2015 van de
ge-meenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden.

13

Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen de begroting 2017 van de
ge-meenschappelijke regeling Reinigingsdienst Waardlanden.

14

Voorstel om geen zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken 2015 en
begroting 2017 van de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

15

Voorstel om het college van burgemeester en wethouders toestemming te
verle-nen tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Bureau Openbare
Verlichting.

16

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Ameide Lekdijk 25.

Raadsconsultatie
17

Raadsconsultatiebrief archeologische waarden in het bestemmingsplan Kernen
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en Buitengebied.

18

Raadsconsultatiebrief over het eindconcept prestatieafspraken met
woningbouw-corporatie Omnivera Goed Wonen Zederik.

Raadsinformatie
19

Raadsinformatiebrief over Parc Merwede gelegen aan de Grote Kanaaldijk in
Meerkerk.

20

Rondvraag.

21

Sluiting.
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