Samenleving 06 februari 2007
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: de raadzaal
Nr.

Onderwerp

1

Opening en vaststelling agenda

2

Presentatie

3

Spreekrecht
Uitoefeningspreekrecht:
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

Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010

7

Bespreken A-stukken: n.v.t.

8

Onderwerpen ter bespreking:

Nr.

Onderwerp

8A

Brief werkgroep Internationale Betrekkingen en college inzake deelname aan VNG-programma
LOGO South
2) Mondelinge verslag werkgroep "Jongeren Schoonebeek voor Shri Lanka"

9

Vaststellen verslag:

Nr.

Onderwerp

9A

Vaststellen beknopt verslag vergadering d.d. 9 januari 2007 + bijlagen RIS.2443 en RIS.2447

10

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

11

Ingekomen stukken vanuit het college:

Nr.

Onderwerp

11A Ambtelijke schriftelijke voorbereiding voor de midterm review Actieplan Cultuurbereik 2005-008
11B Delegatie- en mandaatbesluit tot aan- en verkoop van gronden N.B. vast agendapunt, in
voorkomende gevallen liggen deze besluiten ter inzage
12

Overige ingekomen stukken

Nr.

Onderwerp

12A Verslag van de werkgroep Internationale Betrekkingen van 10 november 2006
13

Sluiting

Lijst:
Ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college:
07.00197 - Brief werkgroep AA, advies de voormalige beheerder van het Bintholt te benoemen tot
beheerder bij "De eigen Stee".
06.36680 - Brief Milieufederatie Drenthe, ondersteuning advies Recreatieschap Drenthe inzake kleinschalig
kamperen

Uitnodiging:
Het presidium nodigt de volgende collegeleden voor de vergadering uit:
Wethouder mevrouw Thalens-Kolker, de heer Jumelet en de heer Evenhuis

