Vergadering Stedelijke commissie d.d. 4 december 2017
Locatie:

raadzaal Stadhuis (Langestraat 24)

Tijdstip:

vanaf 19.00 uur

Voorzitter:

mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

dhr. A. van Loon, tel. 053 - 4818152, a.vanloon@enschede.nl

AGENDA

richttijden:

VASTE AGENDAPUNTEN

1

Opening en mededelingen Raad / B&W / (EU)Regio

19.00 uur

2

Overige vaste agendapunten:
- Vaststellen agenda
- Vaststellen besluitenlijsten vergaderingen d.d. 6, 20 en 27 november 2017
- Toezeggingenlijst

-

3

Voorstel hamerstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering:
à Verordening Parkeerbelastingen 2018 – nummer 1700111063
à Verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2018 en
beheerverordening begraafplaatsen 2018 – nummer 1700116809 *)

-

*) Let op: Dit (verzamel) raadsvoorstel wordt als hamerstuk voorgesteld onder voorbehoud van
besluitvorming bij het raadsvoorstel ‘Maatregelen illegale stort en bijplaatsingen’ (agendapunt 5).
Indien deze afwijkt van het voorstel zal de Afvalstoffenheffing conform worden aangepast.

4

Rondvraag ¹

-

BESPREEKPUNTEN ²

5

Raadsvoorstel: Maatregelen illegale stort en bijplaatsingen
– nummer 1700023179

19.30 uur

6

Brief: Dilemmadocument Maatregelen tekorten jeugdzorg
Aangemeld door EnschedeAnders.nl en PvdA ³

20.45 uur

7

Sluiting

21.30 uur

¹ Rondvraag: raadsleden kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van de vergadering vragen indienen bij de secretaris van de commissie.
² Spreekrecht publiek: u kunt tijdens de vergadering het woord voeren bij een geagendeerd bespreekpunt. U moet dat uiterlijk om 10:00 uur op de dag van de
vergadering melden bij de secretaris van de commissie. U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd.
³ Aangemelde brieven: raadsleden kunnen brieven van het College van B&W aan de Gemeenteraad gemotiveerd aanmelden voor bespreking in de
Stedelijke commissie. De beschikbare tijd wordt bepaald door het aantal aanmeldende fracties, waarbij alleen de aanmelders ruimte krijgen voor betoog
e
(overige fracties kunnen in 2 termijn aanvullende vragen stellen), tenzij anders aangegeven op de agenda. Wanneer na het versturen van de concept agenda
nieuwe aanmeldingen leiden tot meer bespreektijd, dan kan worden besloten om de brief naar een volgende Stedelijke commissie door te schuiven.

