Bestuur, Middelen & Economie 12 februari 2009
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen
Nr.

Onderwerp

1

Opening

2

Vaststelling agenda

3

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

6A

Handhavingsbeleidsplan Wet werk en bijstand 2009 - 2011 + bijlage RIS.3450 (B1)

6B

Reikwijdte artikel 169 lid 4 Gemeentewet (B2)
(Inlichtingenplicht college / wensen en bedenkingen raad)

7

Bespreken A-stukken:

Nr.

Onderwerp

7A

Jaarstukken 2007, Begroting 2009 ISV Zuidoost Drenthe en uitkering vrijvallende middelen 2008 2012 (A5)

7B

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2009 (A6)

8

Onderwerpen ter bespreking: n.v.t.

9

Vaststellen verslag vergadering:

Nr.

Onderwerp

9A

Raadscommissie Bestuur, Middelen & Economie van 15 januari 2009

10

Actuele mededelingen vanuit het college/presidium:
a. Centrumontwikkeling dierenpark-theater Emmen
b. Werkgelegenheid in Emmen

Nr.

Onderwerp

10A 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/presidium:

Nr.

Onderwerp

11A Eenmalige uitkering oud-EDON-aandelen: ESSENT N.V.
11B Brief college van 14 januari 2009 over voorgenomen verkoop aandelen ESSENT
11C Brief college van 15 januari 2009 inzake beantwoording art. 38 RvO van dhr. Moinat (SP) over
kwijtschelding gemeentelijke belastingen
11D Brief college van 15 januari 2009 over werking/toepassing openbare orde en veiligheid (OOV)
bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
11E Brief college van 15 januari 2009 over Onderzoeksplan artikel 213a Gemeentewet 2009 (RIS.3455)
11F Benoeming voorzitter en leden Wsw-raad
11G Reactie EOP's (via PvdA) op het Veiligheidsplan 2009 gemeente Emmen + bijlage RIS.3458
11H Brief burgemeester Bijl van 22 januari 2009 inzake beantwoording vragen over Veiligheidsregio
Drenthe (VRD)
11I

Brief college van 22 januari 2009 inzake gevolgen kredietcrisis

12

Overige ingekomen stukken

Nr.

Onderwerp

12A Brief Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 12 januari 2009 inzake
leeftijdsbewust personeelsbeleid en handreiking leeftijds- en diensttijdvakantiedagen
12B Brief Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA) van 16 januari 2009 inzake
FLO-overgangsrecht: nieuwe ronde aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens
12C Brochure van de Raad voor de financiële verhoudingen: De gemeente en haar financiën

Ter inzage
12D Brochure VNG: "Zicht op integriteit" en Registratie Integriteitsschendingen openbaar bestuur en
politie"

Ter inzage
13

Sluiting

14

Lijst: ter behandeling overgedragen aan c.q. in behandeling bij het college: n.v.t.

Uitnodiging: Het presidium nodigt de leden van het college van burgemeester en wethouders van harte uit
voor deze vergadering.

Agendapunt 6 wordt behandeld volgens onderstaande duale methode (tenzij anders vermeld!)
==============================================================
Opzetfase
- portefeuillehouder geeft een korte toelichting over doel & status
- vragen over het voorstel / éen-op-één beantwoording portefeuillehouder

Eerste termijn
- commissieleden geven mening over voorstel
- interrupties mogelijk voor verduidelijkingsvragen
- portefeuillehouder reageert op inbreng
Tweede termijn
- commissieleden geven opnieuw mening over voorstel
- maximale ruimte voor interruptiedebat tussen commissieleden
- portefeuillehouder reageert nogmaals op inbreng
Voorzitter concludeert en sluit agendapunt af

