AGENDA
voor de openbare vergadering van de raad van Rozendaal van dinsdag 25 maart 2014 in het
gemeentehuis om 19.00 uur.
1. Opening en spreekrecht
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de raadsvergadering d.d. 18 februari 2014 (gaan hierbij)
Voorstel: Notulen ongewijzigd vaststellen
5. Actielijst
6. Voorstel tot het vaststellen van de Commissieverordening 2014
Voorstel: Vaststellen van de commissieverordening waarin onder andere zijn gewijzigd artikel
2 inzake de samenstelling van de vaste commissie van advies en artikel 5 inzake de
geheimhouding
7. Voorstel inzake het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de
omgevingsvergunning ten behoeve van de splitsing van een appartement op de begane
grond in het appartementencomplex Residence Rosendael
Voorstel:
1.
Het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor de
omgevingsvergunning ten behoeve van de splitsing van een appartement op de
begane grond in het appartementencomplex Residence Rosendael aan de
Beekhuizenseweg in Rozendaal;
2.
Het definitief afgeven van de verklaring van geen bedenkingen als gedurende de
termijn van ter inzage legging op de ontwerp verklaring van geen bedenkingen, de
ontwerp-omgevingsvergunning en de ruimtelijke onderbouwing geen zienswijzen
worden ingediend.
8.

Voorstel tot het beoordelen van de rechtmatigheid van de verkiezing aan de hand van
het proces verbaal van het Centraal Stembureau
Voorstel: Te verklaren dat de verkiezing van de gemeenteraad d.d. 19 maart 2014 rechtmatig
is verlopen

9. Onderzoek geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van degenen die
op 19 maart 2014 zijn verkozen
Voorstel: Onderzoek van de geloofsbrieven en beslissen over de toelating als raadslid van
degenen die op 19 maart 2014 zijn verkozen als raadslid
10. Rondvraag
11. Afscheid raadsleden die niet terugkeren in de nieuwe raad
Regeling ten aanzien van het spreekrecht:
Na de opening van de vergadering kunnen de aanwezigen het woord voeren over al dan niet
op de agenda vermelde onderwerpen, met uitzondering van de agendapunten betreffende het
doen van keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen.
De aanwezigen die van het spreekrecht gebruik willen maken melden dit voor de vergadering
bij de griffier.De leden van de raad kunnen slechts het woord voeren over niet op de agenda
vermelde onderwerpen. Het spreekrecht bedraagt maximaal 5 minuten per spreker.

