
 

 
 
 

 
 
 

 

Besluitenlijst commissie Middelen 

 
11 april 2012 

 

 
 
AANWEZIG: mw . H.M.A. Hooij (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD),  Dhr. H.J.M. van Zon (D66), Dhr. E.H. van der Linden (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 (w ethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken en Bedrijfsvoering).  
AFWEZIG MET KENNISGEVING: dhr. E. Albers, dhr. C.G.T.F.J. Leenders. 
 

VOORZITTER: H.M. Klaasen 
COMMISSIEGRIFFIER: Mw . M.J.M. Schrooten  

 

 
 

1 Vaststellen agenda commissievergadering 11 april 2012 

De agenda wordt conform vastgesteld 

 

2 Spreekrecht burgers 

 
Er zijn geen insprekers 

 

3 (Her)benoeming plaatsvervangend voorzitter commissie Middelen 

Dhr. E.H. van der Linden is herbenoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie 

Middelen met 8 stemmen voor en geen tegen. 

 

4 Brandbeveiligingsverordening 2012  

Toezegging mw Heeremans: 1. er zal een correctie aangebracht worden bij artikel 3 en bij  

de vermelding van de datum van raadsbehandeling    
 2. De commissie zal geïnformeerd worden hoeveel tijd het kost een verordening te 
herzien. 

Conclusie voorzitter: Hamerstuk in de raad. 

 

5 Procesaanpak sluitende meerjarenbegroting 2013-2016. 

Conclusie voorzitter: alle partijen zijn akkoord met de procesaanpak, alleen GroenLinks is 

voor invulling geven aan burgerparticipatie, D66 op voorwaarde van goede voorbereiding 
en methode, de overige partijen zijn tegen.  

 

6 Terugkoppeling uit de VRK 

Mw. Heeremans geeft een terugkoppeling. 

 



7 Actiepuntenlijst commissie Middelen april 2012 

De volgende actiepunten zijn afgedaan: 
11-11 Tijdslijn opnemen in stukken zodat moment in proces duidelijk is: afgelopen jaar verbeterd. 

Blijft aandachtspunt maar kan van agenda af. 
11-34  Procesvoorstel financiële ontwikkelingen: zojuist in de commissie besproken. 
11- 35  Wethouder Kuiper licht ter plekke het tijdtraject toe van: Herinrichting Binnenweg 

(commissie Ruimte mei 2012), Voorstel Vomar (commissie Ruimte mei 2012), 
Koopstromenonderzoek d.i. eindrapportage dhr. De Vries (commissie Middelen mei 2012). 
11-36  C-stuk Toekomstrichting Paswerk: heeft voorgelegen in de commissie Samenleving van 

10 april 2012. 

 

8 Wat verder ter tafel komt 
Mw. Nelissen stelt voor met de raad te bespreken wat voor een instrument participatie is. De 

voorzitter verwijst het onderwerp ter bespreking naar de agendacommissie door.  
Mw Hooij informeert wanneer de jaarrekening naar de raadsleden wordt gestuurd. Wethouder 
Kuiper antwoordt dat deze volgende week wordt verstuurd. 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 21u30. 

 
 
 

 


