Agenderingsverzoeken ingekomen stukken
De fracties kunnen agendering vragen van ingekomen stukken. Deze verzoeken worden doorgeleid
naar de agendacommissie voor agendering in de commissies. Hieronder volgt een overzicht van de
ingediende agenderingsverzoeken met een korte motivering.
Lijst ingekomen stukken d.d. 13 november
SGP




A-5 en B-3.1 m.b.t. stikstofproblematiek. Deze week komt kabinet met maatregelen om
bouwend Nederland vlot te trekken. Bespreken welke gevolgen dit heeft voor onze
gemeente op korte en langere termijn.
B2.22 Wat is het toekomstige beleid m.b.t. gereserveerde parkeerplaatsen bij
appartementencomplexen? Het aantal appartementen neemt toe en bewoners worden
‘gedwongen’ om parkeerplaatsen bij te huren of te kopen.

ChristenUnie


B-2.8 - is er voldoende ruimte binnen huidig beleid om evt uitbreiding van evenementen op
te vangen? Hoe worden evt extra locaties aangewezen?



B-3.6 - Hoe gaat college te werk in verbinden van partijen en optimaal benutten van deze
uitstekende en veel belovende (sport)locatie? Anderzijds: hoe gaan we om met de
vrijgekomen locatie en op welke wijze wordt plaatselijk belang hierbij betrokken? Dit omdat
er een verschil van mening is tussen het college en plaatselijk belang.



B-3.12 - deze rapportage bespreken we graag om daarbij input te genereren voor de nieuwe
woonvisie en dat tegelijkertijd te bespreken. -> naar januari

Burger Initiatief , Lokaal Belang en Pro’98
A-13 en B-3.6, Brief van Plaatselijk Belang inzake herinrichting terrein Flying Bikes Kootwijkerbroek,
is geagendeerd op verzoek van de fractie van Burger Initiatief, Lokaal Belang en Pro98. Deze fracties
willen met andere fracties en het college bespreken hoe hiermee om te gaan, ook in het licht van de
dorpsvisie.
Alle fracties
C-1, Brief Jongerenraad inzake advies uitgaansprobleem minderjarige jongeren.
Lokaal Belang en Burger Initiatief
B-3.7, Plan van Aanpak klimaatadaptatie. LB wil graag spreken over het door het college voorgestelde
plan van aanpak Klimaatadaptatie, de mogelijke gevolgen daarvan en eventuele extra kansen die er
nog zijn. BI wil de motie klimaatadaptie van 14 november 2018 hierbij betrekken.

