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1 vaststellen agenda commissievergadering 10 december 2012 

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

2 Spreekrecht burgers 

Er zijn geen insprekers. 
 

3 Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

 
De voorzitter concludeert: 
- er komt een toelichting bij de publicatie van de herziene APV over de Lex Silencio Positivo 
- in individuele gevallen wordt aan vergunningaanvragers gemeld als LSP van toepassing is 
 
- Hamerstuk in de raadsvergadering. 

 
 

4 Belastingverordeningen 2013 

 
De voorzitter concludeert: 
- eventueel aanpassing van het parkeertarief kan als uitkomst van wijziging in het parkeerbeleid. 
Het onderwerp kan door een lid worden geagendeerd via de agendacommissie. 
 
- Hamerstuk in de raadsvergadering 

 
 

5 Eindrapportage cyclus Wijkschouwen 2010-2012 

De voorzitter concludeert dat de vraag voldoende is beantwoord. 
 



 

 

6 Terugkoppeling uit de VRK 
 

De burgemeester koppelt terug uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRK op 10 
december in de middag. 

De voorzitter concludeert dat er voldoende is teruggekoppeld. 
 

7 Actiepuntenlijst 

Actiepunt: terugkoppeling besluit zendtijdtoewijzing aan de Branding door Commissariaat van de 
Media. Is toegezonden aan de raad op 4 december. Actiepunt afgedaan. 
Vervolg op dit actiepunt: melden of Branding in bezwaar gaat. 

 

8 Wat verder ter tafel komt 

Dhr van Zon vraagt de commissieleden of zij positief zouden staan tegenover een eventueel 
verzoek van de rekenkamercommissie om voor specifiek (groter) onderzoek extra krediet te 
vragen of overblijvend budget over te hevelen naar een volgend jaar. De Commissie heeft begrip 
voor de vraag. 

 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 
 


