Raadsoverleg

Winsum, 19 februari 2021
Aan: De leden van de raad en de fractieassistenten

Hierbij de agenda voor het openbare raadsoverleg op:

Woensdag 3 maart 2021:
Raadsoverleg I, aanvang 17.00 uur
Raadsoverleg II, aanvang 20.00 uur

Het raadsoverleg wordt in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende
maatregelen, op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming‘, digitaal
via een videoconferentie gehouden.
De fracties worden verzocht uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie
opgave te doen van de bij het raadsoverleg aanwezige vertegenwoordigers.
De raadsvergadering volgend op dit raadsoverleg is op donderdag 18 maart 2021,
aanvang: 19.00 uur.

De agendacommissie van de raad.

Pagina 1 van 3

RAADSOVERLEG I
Aanvang: 17.00 uur
Eindtijd (max.): 19.00 uur
Voorzitter: Mariska Markhorst

(Voorlopige) A G E N D A
1.

Opening van de vergadering en mededelingen

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Verduurzamen sportpark in Winsum (zonneparking)
Portefeuillehouder: Theo de Vries
Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad wordt een voorstel besproken waarin de raad
gevraagd wordt een eerder beschikbaar gesteld investeringskrediet voor verduurzaming
gedeeltelijk te besteden aan de realisatie van zonnecarports; tevens kunnen wensen of
bedenkingen worden geuit n.a.v. het voornemen van het college van B&W om een lening te
verstrekken aan de Stichting Schillinghamster Zon.

4.

Budgetoverhevelingen
Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis
Ter voorbereiding op besluitvorming in de raad kan worden gereageerd op voorgestelde
budgetoverhevelingen van de begroting 2020 naar de begroting 2021.

5.

Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders
Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op de conceptGedragscode.

6.

Gemeenschappelijke Regelingen

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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RAADSOVERLEG II
Aanvang: 20.00 uur
Eindtijd (max.): 22.00 uur
Voorzitter: Karen Hansems

(Voorlopige) A G E N D A
1.

Opening van de vergadering en mededelingen

2.

Vaststellen van de agenda

3.

Beleid dorpshuizen
Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad kan worden gereageerd op het conceptDorpshuizenbeleid.

4.

Koersdocument Transformatie Sociaal Domein
Portefeuillehouders: Mariëtte de Visser en Kristel Rutgers
Ter voorbereiding op vaststelling door de raad wordt het in het document voorgelegde kader
voor de transformatie in het sociaal domein besproken.

5.

Begroting/jaarplan 2021 Stichting Lauwers & Eems (primair onderwijs)
Portefeuillehouder: Kristel Rutgers
Ter voorbereiding op de door de raad te verlenen goedkeuring kan worden gereageerd op de
voorgelegde begroting 2021 .

6.

Gemeenschappelijke Regelingen

7.

Rondvraag

8.

Sluiting
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