Bestuur, Middelen & Economie 09 februari 2006
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: in de raadzaal
Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

Presentatie: n.v.t

3

Spreekrecht
Uitoefening spreekrecht:
voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda

4

Rondvraag

5

Bespreken C-stukken: n.v.t.

6

Bespreken B-stukken:

Nr.

Onderwerp
Opzetfase

-wethouder geeft een korte toelichting over doel & status
-vragen over het voorstel
-voorzitter inventariseert voor- en tegenstanders
-1e termijn tegenstanders, gevolgd door de voorstanders
Verweerfase
-2e termijn college
-2e termijn tegen- en voorstanders
Conclusiefase
-advies aan de raad
-conclusie afsluiting debat
6A

Uitvoering informatie Meerjaren Ontwikkelplan (iMOP) (B4)

6B

Principebesluit vorming Veiligheidsregio Drenthe (B5)

6C

Initiatiefvoorstel "Referendumverordening gemeente Emmen 2006" van D66, GroenLinks en PvdA
(B6), bijlage + advies college (wordt nagezonden na behandeling in het college van 07-02-2006)

7

Bespreken A-stukken:

Nr.

Onderwerp

7A

Wijziging verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens(A7)

7C

Uitvoeringskrediet vervangende sportaccommodaties c.a. Business Park Meerdijk A8)

7D

Wijziging bestuursstructuur gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe (A9)

8

Onderwerpen ter bespreking:

Nr.

Onderwerp

8A

Brief d.d. 18 januari inzake Veiligheidsplan 2006 gemeente Emmen + bijlage (op verzoek
burgemeester)

8B

Mondeling eindverslag werkgroep Internationale Betrekkingen (op verzoek voorzitter werkgroep)

9

Vaststellen verslag:

Nr.

Onderwerp

9A

Vaststellen conclusies vergadering d.d. 11 januari 2006

10

Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
Indien de behoefte bestaat om één of meer van de onderwerpen vermeld onder 11 of 12 te
bespreken, kunnen deze, mits gemotiveerd, worden geagendeerd voor de eerstvolgende
vergadering.

11

Ingekomen stukken vanuit het college:

Nr.

Onderwerp

11A Brief d.d. 24-01-2006 inzake klanttevredenheid
11B Onderzoeken in het kader van artikel 212 en 213a van de Gemeentewet inzake getrouw beeld,
rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid

11C Vragen ex art.38 R.v.O. van dhr. Halm (Burgerbelangen Gemeente Emmen) m.b.t. Voetbal BV en
Stadion BV

11D Delegatie- en mandaatbesluiten tot aan- en verkoop van grondenTer inzage

11E Vragen ex art. 38 R.v.O van dhr. Ensink (CDA) m.b.t. afschaffing gebruikersbelasting OZB
categorie niet-woningen

12

Overige ingekomen stukken

Nr.

Onderwerp

12A Verslag werkgroep Internationale Betrekkingen van 21 december 2005

12B Werkplan 2006 en onderzoeksprograma 2006/2007 Rekenkamercommissie Emmen bij brief van
20-01-2006

12C Managementletter 2005 (interim-controle) Deloitte Accountants B.V.Ter inzage

12D Concept-opdrachtbevestiging jaarrekening 2005 Deloitte Accountants B.V. (definitieve
opdrachtbevestiging wordt geagendeerd voor raad februari 2006)Ter inzage

13

Sluiting

Lijst:

Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij (leden van) het college: n.v.t.

Uitnodiging:
Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor deze vergadering uit:
Burgemeester Bijl en de wethouders Evenhuis en Kuper

