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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte op 14 februari 2012
om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Vlissingen.
De agenda is als volgt:
1.
Opening en vaststellen van de agenda.
2.

Vragen
Actuele zaken uit het publiek, vragen vanuit de commissie, toelichting op de stand van
zaken vanuit gemeenschappelijke regelingen, korte vragen of opmerkingen n.a.v.
collegebesluiten en ingekomen stukken, actieve informatieplicht leden van het college.
De portefeuille van wethouder R. van Dooren omvat: beheer, leefomgeving, verkeer,
afvalbeheer, economische zaken, evenementen en cultuur, recreatie en toerisme. De
portefeuille van wethouder P. Polderman omvat: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en
milieu, havens, stadsvernieuwing, monumenten en archeologie. De portefeuille van
burgemeester R.H. Roep omvat: Integrale handhaving en veiligheid, algemeen bestuur,
communicatie en internationaal beleid. De portefeuille van wethouder J. Damen omvat:
financiën, planning & control, Delta, visserij, grondbeleid, milieu, personeelszaken,
dienstverlening en ICT, bedrijfsvoering en Walcherse samenwerking.
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Motie Paviljoen Stadspark Scheldekwartier
Beantwoording art. 41 vragen D66 – IK-Eiland

3.

Raadsvoorstellen
Als er voor een te bespreken onderwerp insprekers zijn kan de voorzitter besluiten dit
onderwerp op de agenda naar voren te halen.

3.1.

Vaststelling van de Gemeentelijke Bouwverordening 2010, 14de serie wijzigingen
Door de 14de serie wijzigingen op te nemen in de gemeentelijke Bouwverordening 2010, anticipeert
de gemeente Vlissingen op de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012.

3.2.

1e wijziging van de Programmabegroting 2012
Met het vaststellen van de 1e wijziging van de programmabegroting 2012 zijn de in 2011 door de
raad genomen besluiten die een structurele doorwerking hebben in 2012 en verder, financieel
verwerkt in de programmabegroting 2012.
Commissievergaderingen zijn openbaar. Raads- en commissieleden laten zich informeren door publiek,
overleggen met het college en wisselen onderling van gedachten. De raadsfracties nemen besluiten in
raadsvergaderingen, mede gebaseerd op informatie uit de commissievergaderingen.
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3.3

Rapport rekenkamercommissie “koers op beleidsgestuurde subsidies”
Op verzoek van CDA

4. Rondvraag.
5. Sluiting.

de voorzitter,
J. Koopman
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