
 
 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
9 november 2011 

 

 

 
 
AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. W.M.M. Heeremans (CDA), Mw. M.J. 
Nelissen (PvdA), Dhr. R.M.F. Ates (HBB), Mw. H.H. van Vliet (GL), Mw. M.J.C. Heeremans (burgemeester), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers 
(wethouder), Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering) en Mw. A. Hopman (hoofd algemene & juridische zaken).  
 
VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. W.J. Vrolijk-Gevaert  

 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 9 november 2011 

Dhr. E.H. van der Linden (D66) en Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (VVD) hebben zich afgemeld. Zij worden 
niet vervangen tijdens de vergadering. 

Conclusie voorzitter: de commissie gaat akkoord met de voorliggende agenda. 

2 Spreekrecht burgers 

 
Er is één inspreker: 
Dhr. P. Moeskops, voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Albert Heijn, bij agendapunt 4 
‘Beslissing op bezwaar Albert Heijn tegen zondagopenstelling Dekamarkt’. 

 

3 Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling (A-stuk) 

Conclusie voorzitter: hamerstuk in de raad van 24 november 2011. 

Toezeggingen Mw. M.J.C. Heeremans: 

1) De brief naar het Commissariaat van de Media gaat uit zodra de raad heeft besloten over dit 
onderwerp.  
2) Er komt een terugkoppeling aan de Commissie Middelen nadat er een reactie van het 
Commissariaat van de Media is ontvangen. 
3) Het Ministerie wordt op de hoogte gebracht van de opvattingen over de procedure d.m.v. het 
toezenden van een copie van de brief, die aan het Commissariaat van de Media wordt 
toegezonden, aangevuld met een toelichting. 
 

4 Beslissing op bezwaar Albert Heijn tegen zondagopenstelling Dekamarkt (C-stuk) 

Dit punt is op verzoek van de PvdA geagendeerd 

Kernvraag PvdA: Op welke wijze zijn de buurtbewoners recentelijk betrokken bij het voorgenomen 
besluit om de AH aan de Blekersvaart ontheffing te verlenen voor zondagopenstelling? 

Dhr. P. Moeskops, voorzitter van de Vereniging van Omwonenden Albert Heijn, spreekt in. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

 



 

 

5 Terugkoppeling uit de VRK 

Mw. M.J.C. Heeremans geeft een terugkoppeling uit de vergadering van de bestuurscommissie 
openbare veiligheid van maandag 7 november 2011. 

 
Toezegging Mw. M.J.C. Heeremans: 
De commissie Middelen ontvangt de tweede bestuursrapportage, voorzien van commentaar, 
zodra deze in het AB van de VRK aan de orde is geweest. 

Conclusie voorzitter: voldoende besproken. 

6 actiepuntenlijst  

11-26 ‘najaarsnota’ Dit punt is afgehandeld 

11-27 ‘ontwikkeling richting landelijke politie’ Er wordt een raadsinformatieavond gepland in december 
2011. Op verzoek geeft Mw. M.J.C. Heeremans aan de regionale politie door dat januari 2012 een 
betere maand is voor deze raadsinformatieavond.  

7 Wat verder ter tafel komt 

Geen opmerkingen. 

8 Sluiting 

De vergadering sluit om 21u10. 

 
 
 


