Vergadering Stadsdeelcommissie Noord d.d. 9 oktober 2012
Locatie:

Het Roessingh: Zilvoldzaal 2, Roessinghsbleekweg 33 (melden bij receptie hoofdingang)

Tijdstip:

19.30 uur

Voorzitter:

dhr. E. Westerbeek

Secretaris:

mw. N. van Proosdij, tel (053) 4817937, n.vanproosdij@enschede.nl

Rondleiding Roessingh:
Van 19:00 tot 20:00 vindt een rondleiding plaats door het revalidatiecentrum en diverse oefenzalen van het
Roessingh en wordt u door dhr. Windt (Raad van bestuur) geïnformeerd over de uitdagingen in de zorg
(mantelzorg en nazorg).
U kunt zich melden bij de receptie van de hoofdingang.
AGENDA ¹

richttijden:

1

20.00 uur

Opening en mededelingen

2

Overige vaste agendapunten:
- Vaststellen agenda
- Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 19 juni 2012
- Aandachtspunten en toezeggingenlijst

3

Rondvraag ²

4

Presentatie: Roessingh over Caire/WeHelpen
Toelichting op het online ontmoetingsportaal Caire/WeHelpen.

20:20

5

Beoordeling raadsvoorstel:
Invoering netwerkregeling verkeerslichten noordelijke singels
– stuknummer 16270
Voorgesteld wordt om dit stuk als hamerstuk naar de eerstvolgende raad door te
geleiden.

20:50

6

Beoordeling raadsvoorstel:
Projectafwijkingsbesluit Pantheon 25
– stuknummer 16270
Voorgesteld wordt om dit stuk als hamerstuk naar de eerstvolgende raad door te
geleiden.

7

Beoordeling raadsvoorstel:
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noordwest – Beukerweg 50
– stuknummer 16234

20:55

¹ Spreekrecht publiek: u kunt tijdens de vergadering het woord voeren bij een agendapunt of over een niet geagendeerd onderwerp (bij

de mededelingen). U moet dat uiterlijk om 10:00 uur op de dag van de vergadering melden bij de secretaris van de commissie. U krijgt
maximaal 5 minuten spreektijd.
² Rondvraag: commissieleden kunnen tot uiterlijk 10:00 uur op de dag van de vergadering vragen indienen bij de secretaris van de
commissie.

Commissieleden kunnen technische vragen over dit voorstel voor maandag 8
oktober 10:00 indienen bij de steller van het raadsvoorstel.

8

Inhoudelijk bespreekpunt: Halfjaarlijkse rapportage Alifa
Aan de hand van zeven thema’s wordt de rapportage toegelicht. Commissieleden en
publiek kunnen via speeddating kennismaken met de volgende zeven thema’s:
- Iedereen doet mee – vitale sportvereniging
- Stijging op de participatieladder – (allochtone) bewoners met een
(participatie) beperking
- Meer veiligheid – jongerenwerk: afname overlast
- Eigen kracht – huiskamer Mekkelholt
- Eigen kracht – samenwerkingsverband
- Minder zorg – 65+ ers uit het isolement gehaald
- Meer kansen – jongeren actief met vakantie activiteiten

21:05

9

Presentatie: Vertaling van Stedelijke Koers naar stadsdeel Noord
Joop Nijenhuis (ontwikkelingsmanager stadsdeel Noord) gaat in op de gevolgen van
de Stedelijke Koers zoals deze door de raad is vastgesteld voor het stadsdeel Noord.

21:45

10

Sluiting

22:30

spreekrecht publiek
U kunt tijdens de vergadering het woord voeren bij een agendapunt. U moet dat uiterlijk om 10:00 uur op dag van de vergaderdag melden
bij de secretaris van de commissie, onder opgave van het agendapunt waarover u wilt spreken.
Over een niet op de agenda staand onderwerp kunt u het woord krijgen bij het agendapunt ‘Mededelingen bewoners en wijkraden’.
Wanneer u hier gebruik van wenst te maken, dan kunt u dit tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris of voorzitter.
De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten. De voorzitter kan de spreektijd bekorten, bijvoorbeeld wanneer er meerdere sprekers zijn.
Wanneer u spreekt over een niet geagendeerd onderwerp wordt dat onderwerp in principe verder niet door de commissie behandeld, tenzij
het kort kan worden besproken of een spoedeisend karakter heeft. Het is echter wel mogelijk dat de commissie het onderwerp voor een
volgende vergadering als bespreekpunt agendeert (zie ook hieronder bij agendering onderwerpen). Aanmelding en informatie: raadsgriffie,
mevr. N. van Proosdij, tel. 053-4818128, e-mail: n.vanproosdij@enschede.nl

agendering onderwerpen
Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken kunt u daarover contact opnemen met de
secretaris van de commissie of de stadsdeelmanager. Zij kunnen u vertellen of het onderwerp inderdaad in de commissie thuishoort (of
misschien beter op een andere manier kan worden behandeld) en zo ja, wanneer het dan op de agenda kan worden gezet. U kunt in die
vergadering dan ook het woord voeren bij dat agendapunt. Nadere informatie bij de raadsgriffie, mevr. N. van Proosdij, tel. 053-481 8128,
e-mail: n.vanproosdij@enschede.nl of Stadsdeelmanager Wilmien Haverkamp, tel. 053-481 7096, e-mail: w.haverkamp@enschede.nl

