Vergaderschema RondeTafelGesprekken 15 juni 2015
De stukken staan vanaf 29 mei 2015 op raad.noordoostpolder.nl.
19.15-19.45 Vragenhalfuur RAADZAAL
RTG Bestuur, financiën, econ. zaken

RTG Woonomgeving

RTG Samenlevingszaken

Tijd: vanaf 20.00 uur Kamer 83

Tijd: vanaf 20.00 uur Kamer 63

Tijd: vanaf 20.00 uur RAADZAAL

Opening en mededelingen

Opening en mededelingen

Opening en mededelingen

RKC-rapport Digitale
dienstverlening
Herijking sociaal economisch beleid
2015-2018
Voorjaarsrapportage
Perspectiefnota 2016-2019

AW
HW/
AW
HW/AW
/WH
HW/
AW/WH

Realiseren modelvliegterrrein bij de
Verlengde Revisieweg te Emmeloord
Marknesserbrug (op verzoek van CUSGP)
Bijdrage aan de LAG voor LEADER 3

WH

Beleidsregel uitbreiding arbeiderserven
Noordoostpolder
Landelijk gebied 2004, Uiterdijkenweg
7 te Luttelgeest
Plan van aanpak intensieve veehouderij
(op verzoek van D66, SP en PvdA)
Motie Initiatief tot schaderegeling (op
verzoek ONS)
Motie Onderzoek waardedrukkend
effect windpark (op verzoek ONS)
Vaststelling bestemmingsplan
‘Emmeloord, Emmelhage – herziening
2015’ inclusief ‘Welstandsbeleidsplan
Emmelhage herziening fase boswonen’
(op verzoek ONS)
Voorjaarsrapportage

WH

Perspectiefnota 2016-2019
Voor meer informatie of voor aanmelding inspreken: griffier@noordoostpolder.nl

Verordening leerlingenvervoer
gemeente Noordoostpolder.
Kunstgras(voetbal)veld Creil

HW

Stand van zaken (financiele)
inrichting Stichting Cultuurbedrijf
Verordening Participatiewet.

AP

HB

WH

Ontwerpbegroting 2016 en
meerjarenraming 2017-2019 GGD
Voorjaarsrapportage

AP

Perspectiefnota 2016-2019

AP
HS

WH

HW
WH

WH/HS
/AP
WH/HS
/AP

WH

HB

HB/HW/
WH/AP
HB/HW/
WH/AP

Hartelijk welkom bij de RondeTafelGesprekken!
Enkele opmerkingen bij de werkwijze van de RondeTafelGesprekken (RTG’s).
Algemeen:
- De RTG’s zijn verdeeld over drie verschillende zalen; kijk dus goed op het vergaderschema (achterzijde) waar u moet zijn voor het
onderwerp waarvoor u komt.
- De genoemde onderwerpen komen in het voorgestelde ‘blok’ aan de orde, u kunt wisselen van zaal gedurende de avond.
- Van elke fractie zit een vertegenwoordiger aan tafel, die zoveel mogelijk informatie verzamelt voor het innemen van een standpunt
over het onderwerp.
- Er worden alleen audio-opnamen gemaakt, die 24 uur na de vergadering online staan op raad.noordoostpolder.nl.
Meepraten:
- U kunt als gast meepraten over een onderwerp. Op uitnodiging van de voorzitter kunt u aan het begin van de behandeling van het
agendapunt aan tafel komen zitten en gedurende max. 5 min. uw mening geven. De voorzitter bepaalt de volgorde waarin
sprekers aan het woord komen. Schrijft u op het kaartje even uw naam, dat maakt het leggen van contact makkelijker.
- Aansluitend kunnen raadsleden u informatieve vragen stellen ter verduidelijking van wat u zegt. Let op: het gaat om het gesprek
tussen raadsleden en gasten; er vindt geen discussie plaats tussen gasten en wethouders.
- Daarna kunnen raadsleden vragen stellen aan de wethouder over het voorstel dat behandeld wordt.
- Aan het eind van de behandeling kunt u, na wat u heeft gehoord tijdens het gesprek, nog één keer in enkele zinnen de raadsleden
iets meegeven ter overweging.
woord aan inspreker 1
woord aan inspreker 2
…
vragen fracties aan inspreker 1
fracties hebben geen vragen

bij meerdere insprekers
beantwoording inspreker 1
vragen fracties aan college

fracties hebben geen vragen
beantwoording college
kort slotwoord college (toez.?)
kort slotwoord inspreker 1
kort slotwoord inspreker 2

-

…
In een schema ziet het bovenstaande er zo uit:
Wilt u naderhand uw bijdrage ook schriftelijk/digitaal nog aan de fracties sturen, of heeft u nog vragen? Mailt u dan naar
griffier@noordoostpolder.nl of bel met het nummer van de griffie: 0527-633315.
R.F. (Robert) Wassink, raadsgriffier.

