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VOORLOPIGE AGENDA GECOMBINEERDE OPENBARE VERGADERING 
RAADSCOMMISSIE S&I-M&B D.D. 10-05-2022, AANVANG 19.30 UUR, RAADZAAL 

 
DE BEHANDELTIJDEN ZIJN RICHTINGGEVEND, DEZE KUNNEN IN DE PRAKTIJK 
AFWIJKEN! 
 

 
ALGEMENE AGENDAPUNTEN 

 
1. Opening. 

 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 

 
3. Vaststellen agenda. 

 
4. Vaststellen advieslijst van de gecombineerde openbare vergadering S&I-M&B-R&E d.d. 8 

maart 2022. 
 

5. Ter kennisname: 
5.1 Toezeggingen gedaan in de raadsvergadering van 28 maart 2022. 
5.2 Voortgangsrapportages S&I en M&B toezeggingen en overzicht aangenomen moties. 
5.3 Beleidskalender. 

 
6. Kennis nemen van de lijsten van aan de raad gerichte brieven.  

 
7. Veiligheidsoverzicht (2-maandelijks). 

 
8. Rondvraag. 

 
RAADSVOORSTELLEN 

 
9. Verantwoording van de besteding van de fractiebudgetten 2021 (initiatiefvoorstel FVO). 

Portefeuillehouder: R. Vlecken. 
Behandeltijd: 20.00 uur- 20.15 uur. 
 

10. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. 
Portefeuillehouder: W. van Eijk. 
Behandeltijd: 20.15 uur- 20.45 uur. 
 

11. Integraal Kindcentrum Boshoven. 
Dit voorstel is opnieuw geagendeerd omdat het bij de raadsvergadering van 28 maart 
2022 bij dit voorstel ingediende amendement bij de raadsvergadering van 18 mei opnieuw 
in stemming wordt gebracht. 
Portefeuillehouder: H. v.d. Loo. 
Behandeltijd: 20.45 uur- 21.15 uur. 
 

12. Verbouwing muziekcentrum de Bosuil. 
Portefeuillehouder: H. v.d. Loo. 
Behandeltijd: 21.15 uur- 21.45 uur. 
 

13. Huisvestingsvraagstuk Vrije school. 
Portefeuillehouder: H. v.d. Loo. 
Behandeltijd: 21.45 uur- 22.15 uur. 
 
 
Na agendapunt 13 worden de deuren gesloten. 
 

NIET OPENBARE GEDEELTE 
 
De voorzitter zal op grond van artikel 82, lid 5 juncto artikel 23, lid 2 van de Gemeentewet 
de commissie voorstellen om: 
-een raadsvoorstel in de vergadering met gesloten deuren te behandelen; 
-door het college in de vergadering over een onderwerp te laten informeren (middels 
presentatie) met gesloten deuren. 
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14. Vaststellen van de concept-advieslijst c.q. verslag van het besloten gedeelte van de 
commissie S&I -M&B van 8 september 2020 en besluiten dit niet openbaar te maken. 
De concept-advieslijst c.q. verslag ligt voor u ter inzage in het geheime kastje van de 
leeszaal. 
 

15. Raadsvoorstel. 
Het raadsvoorstel met bijlage ligt voor u ter inzage in het geheime kastje van de leeszaal. 
 

16. Onderwerp waarover informatie wordt gegeven. 
Het onderwerp waarover informatie wordt gegeven ligt voor u ter inzage in het geheime 
kastje van de leeszaal. 
 

17. Opleggen geheimhouding. 
 

18. Sluiting vergadering. 


