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Algemeen

1 Mededelingen. Middagraad.
Het raadslid mevrouw Van der Heijden 
is ziek.

Afscheid van het raadslid de 
heer A. Marcouch.

De burgemeester heeft een toespraak 
en de heer Marcouch een 
afscheidspeech - tevens 
maidenspeech - gehouden.

Onderzoek van de geloofsbrieven en 
installatie van het nieuw benoemde 
raadslid de heer M. Poorter (PvdA).

De heer Poorter is geïnstalleerd.

Onderzoek van de ingezonden 
bescheiden en installatie van de 
duoraadsleden mevrouw F. Roosma 
(GroenLinks) en de heren
L.D. Blommers (CDA) en 
D.T. Boomsma (CDA).

Mevrouw Roosma en de heren 
Blommers en Boomsma zijn 
geïnstalleerd.

2 Notulen van de raadsvergadering op 
7 en 8 juli 2010.

Akkoord met inachtneming van 
wijzigingen.
Het raadslid mevrouw Van der Velde
merkt op dat op p. 25 van de notulen 
van 7 juli ‘s middags de uitdrukking 
'mazzel en chochme' wordt gebruikt. 
DIt moet zijn 'mazzel en brooche’.

3 Vaststelling van de agenda. Akkoord.

4 Mededeling van de ingekomen 
stukken.

Akkoord.
Voor de uitslag van ieder afzonderlijk 
stuk zie de lijst met ingekomen 
stukken hierachter.

5 Mondelingevragenuur. - Vragen van het raadslid de heer 
Flos inzake de werkwijze van de 
gemeentelijke afdeling ABC 
Interculturele Communicatie n.a.v. 
diverse berichten in de media.
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Economische Zaken

13 Initiatiefvoorstel van de raadsleden 
mevrouw Ruigrok, de heer De Goede 
en mevrouw Van der Heijden van 9 juli 
2010, getiteld: ‘Verminderen van 
regels voor burgers en bedrijven’.
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 348)

Teruggenomen. De indieners wachten 
de concrete voorstellen van het 
college af.

Inburgering

14 Voordracht van het presidium van 
23 augustus 2010 tot kennis nemen 
van het rapport van de rekenkamer, 
getiteld: ‘Inburgering: kwaliteit van de 
informatievoorziening’ en overnemen 
van de aanbevelingen bij genoemd 
rapport. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 350)

Akkoord.

Wijkaanpak en Stedenbeleid

15 Voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders van 6 juli 
2010 tot instemmen met de inzet van 
middelen in stadsdeel Nieuw West.
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 351)

Akkoord.

Ruimtelijke Ordening

16 Voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders van 6 juli 
2010 tot wijzigen van de 
Bomenverordening, de 
Garageverordening en de Verordening 
op de stadsdelen in verband met 
inwerkingtreding van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. 
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 352)

Akkoord.

17 Voordracht van het college van 
burgemeester en wethouders van 6 juli 
2010 tot wijzigen van het delegatie-
besluit tot het nemen van een project-
besluit en het vaststellen van een bij 
het projectbesluit behorend exploitatie-
plan, in verband met inwerkingtreding 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 353)

Akkoord.
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