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AANWEZIG: dhr H. Koetsier (GL), mw N. Beekman (PvdA), dhr E. Boonstra (D66), mw E. van de Weijer (CDA), dhr P. van der 
Velde (CDA), dhr R. Prins (NH), dhr E. van Emmerik (VVD), dhr C. Leenders (VVD), dhr R. Ates (HBB), mw M. Heeremans 
(burgemeester), mw C. Kuiper (wethouder) en dhr R. Lubberts (hfd Financiën). 
 
VOORZITTER: mw H. Hooij (VVD) 
COMMISSIEGRIFFIER: dhr. B. Lanser 
 
 

1) Vaststellen van de agenda van de commissievergadering van 10 februari 2010 
De commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2) Spreekrecht 
Er zijn geen insprekers. 

3)  Vaststellingen van drie verordeningen in verband met de dienstenrichtlijn 
Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 18 februari 2010.  

4) Krediet handheldcomputers digitale handhaving 
Conclusie voorzitter: bespreekpunt in de raad van 18 februari 2010.  
 
Toezeggingen: 1) Voor de raadsvergadering van 18 februari a.s. zal er een stevigere 
onderbouwing komen van het stuk ‘Krediet handheldcomputers digitale handhaving. Met 
name zal hier ingegaan worden op de samenwerking met andere gemeenten en de keuze 
voor één aannemer, i.c. Sigmax Law Enforcement bv.  

5)  Vaststellen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 
de Raad 2010 
Bij het ‘Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad 
2010’ in artikel 55 lid 2 staat een onjuiste zin. De juiste zin is: 

Op dat tijdstip vervalt het reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de gemeenteraad vastgesteld bij raadsbesluit van 25 oktober 2007, nr. 
42, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 april 2009. 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 18 februari 2010. 

6) Vaststellen Verordening op de Raadscommissies 2010 
Bij ‘Verordening op de Raadscommissies 2010’ in art. 35 lid 2 staat een onjuiste zin. De juiste 
zin is: 

Op dat tijdstip vervalt de verordening op de raadscommissies, vastgesteld bij raadsbesluit van 
25 oktober 2007, nr. 41, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 23 april 2009. 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raadsvergadering van 18 februari 2010. 

7) De Wijkschouw; naar een buurt die schoon, heel en veilig is 
Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 
 
Toezegging: 1) De Rivierenbuurt is per ongeluk weggevallen in de notitie. Deze zal als nog 
worden toegevoegd.  
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8)  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de VRK 
Burgemeester Heeremans koppelt diverse zaken terug uit het Dagelijks Bestuur en Algemeen 
Bestuur van de VRK.  

9) Actiepuntenlijst 
08-10 ‘terugkoppeling VRK’ stond op deze agenda en blijft staan, 09-10 ‘contractduur bij het 
verhuren van panden’. Dit punt zal zo snel mogelijk worden nagegaan bij wethouder Van de 
Stadt. 09-17 ‘t.a.v. de gemeentegids 2010’. Dit punt blijft staan. 09-18 ‘t.a.v. Leegstandswet’ is 
afgehandeld. 

10) Wat verder ter tafel komt 
- Dhr. Leenders (VVD): stelt de manier van subsidieverlening aan de orde.  
- Dhr. Van Emmerik (VVD) stelt vragen over: 1) de WOZ waarde, 2) de uitwerking van de 
motie t.a.v. de financiële inventarisatie en de agendering hiervan voor de raad van 18 februari 
2010 en 3) het gebruik van papier bij de vergaderingen en of publicatie niet elektronisch kan 
plaatsvinden.  

Toezegging: 1) in mei zal in de commissie Middelen een discussie plaatsvinden t.a.v. de 
systematiek van het verlenen van subsidies. Hiervoor zal het college een stuk aanleveren. Als 
pilot zal worden gebruikt de subsidieverlening aan de bibliotheek.  

11) Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22u19.  

 


