Besluitenlijst commissie Middelen

12 juni 2013
AANWEZIG: Dhr. E. Albers (VVD), Dhr. W.O. Roeloffs (VVD), Dhr. C.G.T.F.J. Leenders (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), Dhr. P.H. van de Stadt (wethouder),
Dhr. J. Botter (wethouder), Mw. C.D.M. Kuiper-Kuijpers (wethouder) en Dhr. R. Lubberts (Directeur Publiekszaken
en Bedrijfsvoering).
VOORZITTER: H.M. Klaasen
COMMISSIEGRIFFIER: Mw. M.J.M. Schrooten

1

Vaststellen agenda commissievergadering
De agenda wordt conform vastgesteld

2

Spreekrecht burgers
Er zijn geen insprekers aangemeld

3

Voorjaarsnota 2013 (A-stuk)
Conclusie van de voorzitter: Hamerstuk in de raad.
Toezegging: wethouder Van de Stadt zegt toe dat hij
het welstandproces zal gaan beschrijven zodat de
raad kaders kan geven en inwoners inspraak hebben.
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Kadernota 2014-2017 (A-stuk)
Conclusie van de voorzitter: Bespreekpunt in de raad.
Het voorstel van de heer Van Zon om aanvullende
bezuinigingsmaatregelen te onderzoeken voor 2015
zal in de raad in discussie komen.
Andere aandachtspunten die genoemd zijn: aan de
nieuwe raad een overzicht geven van mogelijke
nieuwe bezuinigingen, geen overhaaste
kostenopbouw voor riolering, visie rol van de
overheid.
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Actieprogramma Notitie Economisch Beleid 20102015: Stand van zaken (C-stuk)
Kernvraag D66:
Is het een optie de mogelijke dependance van de Daalse Lente te
combineren met de nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

De burgemeester antwoordt dat de Daalse Lente al een
dependance heeft maar er zijn wel gesprekken over
andere onderwerpen.
6

Terugkoppeling uit de VRK
De burgemeester geeft een korte toelichting.
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Actiepuntenlijst commissie Middelen juni 2013
Er zijn geen wijzigingen in de actiepuntenlijst.

8

Wat verder ter tafel komt
Dhr Ates informeert naar de hoeveelheid inschrijvingen
voor ligplaatsen voor boten.
De burgemeester antwoordt dat het aantal verzoeken, 218
aanvragen, hoger is dan verwacht. Waarschijnlijk kunnen
toch alle aanvragen worden toegewezen omdat er weinig
aanvragen voor grote boten zijn.
Dhr Albers informeert of er oorzaken bekend zijn van de
door hem geconstateerde toename van het aantal sirenes.
De burgemeester zegt toe hier schriftelijk op te
antwoorden.
De burgemeester spreekt haar treurnis uit over de overval
op de juwelier in de Jan van Goyenstraat.
De voorzitter sluit de vergadering om 22u50.
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