Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd
tot het bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 15 mei 2018 zal
plaatsvinden in Vergaderzaal 1 - Johan de Witt van de vergadervleugel in het
Stadskantoor, Spuiboulevard 300, aanvang 20.00 uur.
De Commissiegriffier,
M. den Boer

1

Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid
2009 (2119710)
De Nota Grondbeleid 2018 is een onderdeel van de 7e wijziging op de Financiële
verordening. De Nota Grondbeleid wordt gezamenlijk met de commissie Bestuur en
Middelen besproken. De commissie Bestuur en Middelen spreekt daarna afzonderlijk
nog over de Financiële Verordening.

2

Opening, mededelingen en vaststellen agenda

3

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 9 mei 2018

4

Nieuwe behandelvoorstellen

5

Agenderingsverzoek Planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad en enkele
andere ontwikkelingen in het gebied Schil

6

Termijnagenda commissie Fysiek
Bij de termijnagenda wordt de commissie gevraagd:
- De commissiegriffier te verzoeken op basis van de termijnagenda en de besluiten
over de nieuwe behandelvoorstellen een voorstel te doen voor de agenda's van 6 en
12 juni;
- Een uitspraak te doen of zij het, gezien de nog in te plannen onderwerpen,
wenselijk/noodzakelijk vindt op woensdag 13 juni ook te vergaderen.

7

Overzicht stand van zaken Moties commissie Fysieke Leefomgeving
De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de moties
waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te beschouwen.

8

Overzicht stand van zaken Toezeggingen commissie Fysieke Leefomgeving
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De commissie wordt voorgesteld kennis te nemen van het overzicht en de
toezeggingen waarbij "voorstel afvoeren" is aangegeven als afgehandeld te
beschouwen.

9

Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
10

Vaststellen bestemmingsplan '1e herziening Krispijn, locatie Patersweg fase 1 en
Patersweg 1' (2134783)
Betreft de inhoudelijke bespreking van het raadsvoorstel. Op 9 mei vond het
sprekersplein plaats.

11

Vaststellen gewijzigd bestemmingsplan Stadspolders (2147312)

12

Vaststellen bestemmingsplan '1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring'
(2105944)

13

Aanvullende zienswijze 1e herziening Sterrenburg locatie Grote Hondring (2136440)
De agendapunten 12 en 13 worden gezamenlijk besproken. Betreft de inhoudelijke
bespreking van het raadsvoorstel. Op 9 mei vond het sprekersplein plaats.

14

Raadsinformatiebrief inzake aanbesteding groenonderhoudsbestekken Krispijn,
Staart-Reeland en Dubbeldam (2119924)

15

Rondvraag

16

Sluiting
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