Namens de voorzitter van de COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING wordt u uitgenodigd tot het
bijwonen van de openbare vergadering, die op dinsdag 12 juni 2018 zal plaatsvinden in
Vergaderzaal 5 - Adriaan van Blijenburg van de vergadervleugel in het Stadskantoor, Spuiboulevard
300, aanvang 20.00 uur.
De Commissiegriffier,
M. den Boer
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Opening, mededelingen en vaststellen agenda
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Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 6 juni 2018
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Insprekers over niet geagendeerde onderwerpen
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Nieuwe behandelvoorstellen
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Memo over vervolgproces lokale uitvoeringsparagraaf woonvisie
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Vragen aan het College

STUKKEN TER BESPREKING
7

Planpresentatie hoek Kromhout-Warmoezierspad en enkele andere ontwikkelingen in het
gebied Schil
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Vaststellen Kaderbrief 2019 (2157084)
Vanwege de verkiezingen heeft de raad van het (demissionaire) college een kaderbrief 2019
gekregen zonder beleidskader, met enkel een financieel kader en een aantal inhoudelijke
onzekerheden met mogelijk grote financiële consequenties. In het presidium is om deze reden
besproken dat fracties hun beleidswensen vooral inbrengen bij de begrotingsbehandeling in het
najaar.
Daarbij komt dat het college de raad naar verwachting een planning op hoofdlijnen zal gaan
voorleggen, waarmee de raad kan bepalen wanneer zij welke grote thema's wil bespreken,
naast de begroting die in oktober op de agenda komt.
De commissie wordt voorgesteld de jaarstukken 2017 te betrekken bij de kaderbrief en ze niet
apart te bespreken. Dit omdat over de jaarstukken in januari al een slotdebat heeft
plaatsgevonden met het vorige college. Fracties kunnen desgewenst ook het coalitieakkoord
gebruiken als input voor bespreking van de kaderbrief.
In de commissie worden geen moties en amendementen ingediend. Dit gebeurt in de raad op
19 juni. Fracties kunnen moties en amendementen wel alvast aankondigen.
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Vaststellen Jaarstukken 2017 (2180247)
De agendapunten 8 en 9 worden gezamenlijk besproken.
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Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fracties D66 en VSP inzake
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bushalte Essenhof (2162803)
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Rondvraag
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Sluiting
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