Openbare vergadering van de raad der gemeente Delft, te houden op 8 november 2018 om
20.00 uur in het Stadhuis
De burgemeester van Delft, Van Bijsterveldt-Vliegenthart, deelt mede dat aan de orde zal
zijn:
AGENDA
1.

Opening en mededelingen

2.

Handelingen van de gemeenteraadsvergadering van 27 september 2018.

3.

Vaststelling van de wijze van afdoening van ingekomen stukken week 38 t/m week 43.

4.

Vaststellen hamerstukkenagenda

5.

Vaststellen bespreekagenda
Het presidium stelt voor om ten aanzien van de bespreekagenda een totale spreektijd
aan te houden van 3,5 uur. Dit betekent 16 minuten per fractie en 48 minuten voor het
college.

6.

Initiatiefvoorstellen

7.

Benoemingen
1.

8.

Voorstel van het Presidium aan de gemeenteraad inzake benoeming van
de heer T. Töns als plaatsvervangend lid in de rekeningcommissie van
de MRDH (nr. 1844331). ).

Bespreekagenda
1.

EFB
R&V
SDW

Begrotingsbehandeling 2019.
Bij dit agendapunt zijn de onderstaande raadsvoorstellen aan de orde:
- voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake de
programmabegroting 2019-2022 (nr. 1838236);
- voorstel van het college aan de gemeenteraad tot vaststelling van
de belastingverordeningen 2019 (nr. 1838232).
Het college wordt uitgenodigd bij de beraadslagingen aanwezig te zijn.
De fractie SD heeft moties aangekondigd en de fractie SP overweegt een
motie.

2.

EFB

College van B&W - proces ruimtelijke ontwikkelingsvisie PrinsenhofAgathaplein en Burgerbrief - reactie op de ruimtelijke visie van
Prinsenhof Delft (nr. 1838225).
Wethouder Vollebregt wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit
agendapunt aanwezig te zijn.
De fracties van OD, CDA en CU overwegen moties

9.

Hamerstukkenagenda
1.

EFB

Voorstel van de voorzitter van de commissie EFB inzake DRK-rapport
“Informatiebeveiliging binnen de gemeente Delft” (nr. 1840278).

2.

EFB

Voorstel van het college aan de gemeenteraad inzake de
Najaarsrapportage 2018 (nr. 1839254).

3.

R&A

Voorstel van het college inzake Controleprotocol inclusief Toetsingskader
Rechtmatigheid t.b.v. de accountantscontrole op de jaarrekening 2018
(nr. 1842299).

10. Sluiting

