GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER
COMMISSIEAGENDA

Ronde Tafel
Gesprekken

De commissie voor Samenlevingszaken met als
beleidsterreinen leren in Noordoostpolder, ontspannen in de
Noordoostpolder en maatschappelijke participatie.
Emmeloord, 14 november 2014

Onderwerp: vergadering

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbaar RondeTafelGesprek (RTG) van
de commissie op: maandag 1 december 2014, om 19.00 uur in raadzaal van het
gemeentehuis, te Emmeloord.
Het ziet er naar uit dat deze agenda voortgezet zal worden op dinsdag 2 december a.s.
waarbij het voornemen is om de tweede avond (mede vanwege insprekers) te beginnen
met agendatpunt Cultuurbedrijf.Eventueel resterende onderwerpen van maandagavond
worden daarna besproken.
De voorzitter.
Van 19.00 tot 19.30 uur is het vragenhalfuur van alle commissies in de raadzaal.
Agenda

Registratienummer

1.

Opening en mededelingen

2

Vaststelling agenda

3.

Investeringsplan Krachtig Noordoostpolder 2015

276498

4.

Verordeningen Participatiewet

277257

5.

Monitoring Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018

276483

6.

Begroting GR IJsselmeergroep 2015
(wordt nagezonden)

Pauze 20.45 – 21.00 uur
7.

Uitbreiding Asielzoekerscentrum (AZC) Luttelgeest

8.

Vaststellen Programma & Overzicht huisvesting onderwijs 2015

276373

9.

Vaststellen Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
gemeente Noordoostpolder 2015

279267

10.

Motie “Laaggeletterdheid” PvdA-GL

11.

Evaluatie combinatiefunctionaris

12.

Initiatiefvoorstel “fatsoenlijke huishoudelijke hulp” PvvP
(wordt nagezonden)
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13.

Verzelfstandiging Culturele Zaken en vorming Cultuurbedrijf

14.

Sluiting.

279013

Het volgende stuk is als hamerstuk toegevoegd:
-

Wet Markt en Overheid. Algemeen belangverklaring t.b.v. de
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v.

276480

De agenda, raadsvoorstel en conceptbesluit zijn via de website in te zien en wel via raad.noordoostpolder.nl
waarna de keuze voor een bepaalde vergadering kan worden gemaakt. Voor het publiek liggen de stukken ook
ter inzage op werkdagen van 09:00-12:00 uur en 14:00-16:00 uur bij het cluster Service en Ondersteuning. U
kunt zich hiervoor melden bij de receptie in de hal van het gemeentehuis.
De aanwezige bezoekers zal bij de behandeling van het onderwerp gelegenheid worden gegeven met de leden
te spreken over de op de agenda geplaatste onderwerpen. Degenen die hiervan gebruik willen maken kunnen
dit voor de aanvang van de vergadering schriftelijk of mondeling mededelen aan de voorzitter van de
commissie onder opgave van naam, adres en onderwerp. Ieder krijgt ten hoogste 5 minuten spreektijd. De
voorzitter bepaalt de volgorde van de sprekers. Over niet op de agenda geplaastste onderwerpen kan gebruik
gemaakt worden van het Politiek Uurtje één week voorafgaand aan het RondeTafelGesprek.
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