
  
B & W d.d.:  
  
Besloten wordt: 

  
 

  

 
Nota voor burgemeester en wethouders 
Onderwerp 

Eenheid/Cluster/Team
RS/SI/RE

                                               CONCEPT   B&W 24-04 
 
Regionale Structuurvisie Stedendriehoek (RSV)

1- Notagegevens   
Notanummer 2007.03541
Opsteller A.Oosterwegel
Telefoon 3278
Datum  17-4-2007
Portefeuillehouder  Weth. Adema
  

  

2- Bestuursorgaan   

 B & W gfedcb  24-4-2007

 Raad gfedcb  23-5-2007

 OR gfedc  
College van B & W   
- Burgemeester - Weth. Adema 
- Weth. Doornebos - Weth. Fleskes 
- Weth. Hiemstra - Weth. Berkelder 

Besluitenlijst     d.d.   d.d.

 Agenda gfedcb   Akkoordstukken gfedc  Vertrouwelijk gfedc  

  

Routing d.d. 

 
clustermanager RS/SI  
Wethouder Adema  

  par. 

 adj.secr. gfedcb   

 gem.secr. gfedcb   

BIS  openbaar   besloten  Vertrouwelijk nmlkji nmlkj nmlkj

    
(paraaf adjunct-secretaris) 

Bijlagen 

Nota van Wijzigingen RSV, Raadsvoorstel RSV

1 in te stemmen met de Nota van Wijzigingen; 

2 de Ruimtelijke Structuurvisie Stedendriehoek 2030 definitief vast te stellen

3 het  raadsvoorstel en het concept raadsbesluit vast te stellen;

4 de stukken aan te bieden aan het Presidium;

5 het Presidium voor te stellen het stuk te behandelen in de PMA van 9 mei 2007;
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Financiële aspecten: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Financiële gevolgen voor de gemeente?  Ja  Nee nmlkj nmlkji

Voorstel openbaarmaking 

 De nota en het besluit openbaar te maken gfedcb

 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht gfedc

 De nota en het besluit openbaar te maken nadat    gfedc

   De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…   
 

  

gfedc

   Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet opgfedc

   De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet opgfedc

 De communicatie verloopt als volgt (Hierover is overleg geweest met het team Communicatie) 
      

 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf 
 Communicatie is niet van toepassing, omdat 

     

Communicatie over vervolg 

nmlkj

nmlkj

nmlkji

dit in Regio Stedendriehoekverband wordt geregeld.

ADVIESRADEN: 
In te vullen door de initiërende dienst 
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte 
gesteld? 

 Ja  Nee nmlkj nmlkji

2/ 3 



Toelichting en overwegingen 

Inleiding 
Zie Raadsvoorstel
  
Beoogd resultaat 

  
Kader 

  
Argumenten 

  
Draagvlak 

  
Financiële consequenties 

  
Aanpak/uitvoering 
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