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Agendanummer

Onderwerp

Voorstel

Resultaat vergadering

Opmerkingen uit de vergadering

A01

1038334 - Raadzaak - Tweede
Beleidsrapportage 2014

1. Akkoord te gaan met de beleidsrapportage zoals die
op 21 oktober 2014 is gepresenteerd in de politieke
markt;
2. De 7e begrotingswijziging 2014 vast te stellen.

Behandeld, agenderen als
bespreekstuk Raad

Voorzitter: dhr. Mulder; griffie: mevr. Van den Berg;
Raadsleden: dhr. Knegt (ProH); dhr. Wiertsema (ProH);
dhr. Kok (VVD); dhr. Rikkerink (VVD); dhr. Harink
(CDA); mevr. Steen (CDA); dhr. Hollander (PvdA); mevr.
Luttikholt (PvdA); dhr. Cetinkaya (D66); dhr. Theunissen
(GL); dhr. Van Grouw (SP); dhr. Koetsveld (SP); mevr.
Doornbos (BB); dhr. Ten Brummelhuis (BB); dhr. Alkema
(CU);
Wethouders: dhr. Elferink (CDA); dhr. Bron (PvdA); dhr.
Lievers (D66); mevr. Ten Heuw (SP).
De Tweede Beleidsrapportage werd gepresenteerd door
wethouder Ten Heuw. Daarna was er gelegenheid tot
vragen en debat. Aan de orde kwamen o.a. de
onderwerpen bijstandsverlening, armoedebeleid,
warmtenet, het bomenfonds en de
grondexploitaties/verkoop van gronden.

A02a

1034841 - Raadzaak - Beleidsbegroting
2015-2018

1) De Beleidsbegroting 2015-2018 vast te stellen;
2) Het programmaplan, bestaande uit de
begrotingshoofdstukken, als beleidsinhoudelijk kader
vast te stellen;
3) Het college van burgemeester en wethouders voor
het jaar 2015 te machtigen tot het uitvoeren van het
programmaplan als opgenomen in hoofdstuk 5 van de
Beleidsbegroting 2015-2018;
4) Voor het jaar 2015 de lasten en baten per
begrotingshoofdstuk, inclusief de geraamde mutaties
van de reserves binnen de begrotingshoofdstukken, als
financieel kader vast te stellen

Behandeld, agenderen als
bespreekstuk Raad

Voorzitter: dhr. Mulder; griffie: mevr. Van den Berg;
Raadsleden: dhr. Knegt (ProH); dhr. Wiertsema (ProH);
dhr. Kok (VVD); dhr. Rikkerink (VVD); dhr. Harink
(CDA); mevr. Steen (CDA); dhr. Hollander (PvdA); mevr.
Luttikholt (PvdA); dhr. Schoonhoven(D66); dhr.
Theunissen (GL); dhr. Van Grouw (SP); dhr. Koetsveld
(SP); mevr. Doornbos (BB); dhr. Ten Brummelhuis (BB);
dhr. Alkema (CU);
College: dhr. Elferink (CDA); dhr. Bron (PvdA); dhr.
Lievers (D66); mevr. Ten Heuw (SP); dhr. Schelberg
(burgemeester);
Insprekers: dhr. Denters (KISS); mevr. Alcazar (PAOO).
Dit onderwerp is besproken samen met de
Belastingtarieven. Aan het begin van de vergadering
spraken dhr. Denters (KISS) en mevr. Alcazar (PAOO) in.
Zij gaven hun visie over de voorgestelde bezuiniging op
de subsidie aan hun organisatie. Door de fracties werden
met name vragen gesteld aan het college en aan elkaar.
Onder meer de volgende onderwerpen kwamen aan de
orde: parkeren, afvalstoffenheffing, bezuiniging op
diversiteitsbeleid, armoedebeleid, vrijwilligersverzekering
en de wijze van begroten.
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Voorbereid door Lange, Ellen
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A02b

1035670 - Raadzaak - Belastingtarieven
2015

23-10-2014 10:23

De volgende verordeningen vast te stellen:
a. Begraafrechten 2015
b. Hondenbelasting 2015
c. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2015
d. Leges 2015
e. Marktgeld 2015
f. Onroerende-zaakbelastingen 2015
g. Parkeerbelastingen 2015
h. Precariobelasting 2015
i. Reinigingsheffingen 2015
j. Rioolheffing 2015
k. Rioolaanleg- en aansluitrecht 2015

Behandeld, agenderen als
bespreekstuk Raad

Voorbereid door Lange, Ellen

Zie opmerkingen bij de Beleidsbegroting.
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