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agenda commissie es 

 

 

 

 

 

Heerlen, 

16 november 2011 

 

Bij deze nodig ik u uit voor een openbare vergadering van de raadscommissie 

Economische Structuur. 

Ten aanzien van agendapunt 9 het raadsvoorstel ‘Verzelfstandiging mijnwaterpro-

ject’ deel ik u mede dat het college van burgemeester en wethouders op grond van 

artikel 86 lid 2 Gemeentewet geheimhouding oplegt ten aanzien van: 

- de risico-analyse, oprichting van Mijnwater BV, Inbreng van het Mijnwaterproject, 

- de grijs gemarkeerde delen in het Businessplan Mijnwater B.V. 

- de bijlage ‘gevolgen bij stoppen’ 

Deze bijlagen liggen ter inzage bij de griffier. De openbare versie van het 

Businessplan Mijnwater B.V. (hiervan zijn de geheime passages onleesbaar 

gemaakt) is te raadplegen op de internetsite en ligt ter inzage in de leeskamer.  

Stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd mogen niet worden betrokken bij 

de openbare beraadslagingen. Om te bepalen of de informatie waarover 

geheimhouding is opgelegd gebruikt zal worden bij de beraadslagingen zal de 

voorzitter voorstellen om agendapunt 9 in beslotenheid te laten aanvangen. Indien 

de commissie het nodig acht om de geheime informatie te betrekken bij de 

beraadslagingen dient dit te geschieden in beslotenheid.  De overige 

beraadslagingen, niet betrekking hebbende op de informatie waaromtrent 

geheimhouding is opgelegd, kunnen in openbaarheid plaatsvinden.  

 

De agenda is als volgt: 

 

soort 

agen-

da-

punt 

nr. agendapunt kenmerk/ 

opmerking 

ook in 

cie. 

raad standpunt 

A 01 Opening en mededelingen     

 02 Vaststellen agenda 

 

2011/60144   Vaststellen 

 03 Sprekerskwartier     

 04 Rondvraag     
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soort 

agen-

da-

punt 

nr. agendapunt kenmerk/ 

opmerking 

ook in 

cie. 

raad standpunt 

 05a 

 

05b 

Besluitenlijst d.d. 17.10.11 

 

Actielijst d.d. 17.10.11 

2011/57256 

 

2011/57358 

  Vaststellen 

 

Vaststellen 

 06a 

 

 

 

06b 

 

 

 

06c 

Tijdelijke 

financieringsvoorziening 

voor Licom NV 

 

Herstructureringsbijdrage 

Wet Werken naar 

Vermogen 

 

Eerste standpuntbepaling 

koerswijziging Licom NV 

2011/57366 

 

 

 

2011/60042 

 

 

 

2011/48483 

Op verzoek 

commissie 

geagendeerd 

 Dec. 

2011 

 

 

Dec.  

2011 

Raadsvoor-

stel 

 

 

Raadsvoor-

stel 

 

 

Bespreken 

raadsinfor-

matiebrief 

 07 Herfinanciering GOB Avantis 

N.V. met een nieuw 

perspectief voor het 

bedrijventerrein Avantis 

2011/58678  Dec. 

2011 

Raadsvoor-

stel, 

zienswijze 

raad 

 08 Het beschikbaar stellen van 

krediet voor het 

investeringsprogramma 

2012 ten behoeve van het 

primair- en voortgezet 

onderwijs 

2011/47360  Dec. 

2011 

Raadsvoor-

stel 

 09 Verzelfstandiging 

mijnwaterproject  

2011/40622  Dec. 

2011 

Raadsvoor-

stel 

 10 Sluiting     

       

B 01  Afwijkende 

voorschotverlening 

Kunstcollectief 

Heerlen/Hee-Art 

2011/49590   Raadsinfor-

matiebrief 

ter 

kennisname 

 02 Soorten zienswijzen en de 

procedure hieromtrent 

2011/56136   Raadsinfor-

matiebrief 

ter 

kennisname 
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soort 

agen-

da-

punt 

nr. agendapunt kenmerk/ 

opmerking 

ook in 

cie. 

raad standpunt 

 03 Huisvesting creatieve 

industrie & 

cultuurproducties 

2011/39057   Raadsinfor-

matiebrief 

ter 

kennisname 

 04 Beslechting geschil tussen 

WOZL en Maecon 

werkvoorziening 

2011/54509   Raadsinfor-

matiebrief 

ter 

kennisname 

 05 Nieuwsbrief lectoraat 

Nieuwe Energie (oktober 

2011) 

   Ter 

kennisname 

 

A-agenda bevat bespreekpunten, ter voorbereiding op bespreking in de 

Raadsvergadering. 

B-agenda bevat punten ter kennisgeving aan commissie/raad. 

 

De conceptagenda en bijbehorende stukken zijn ook te raadplegen op 

internet via www.heerlen.nl onder het tabblad “Heerlen”. 

 

De voorzitter van de raadscommissie Economische Structuur, 

 

de heer J.P. Bertholet 

 

 


