Besluitenlijst commissie Bestuur en Middelen van 13 oktober 2008

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
4.
Presentatie handhaving.
De commissie neemt kennis van de presentatie van de heer P. Hofstra en mevrouw M. Rodenburg van de
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving.
De heer Bellinga wijst op de wijze van aanpak van slecht onderhouden panden in het Amsterdamse stadsdeel
De Baarsjes. Hierop heeft hij al eerder gewezen. De beide ambtenaren zijn hiermee niet bekend en zullen er op
terugkomen.
5.

Voorstel tot het vaststellen van de begrotingswijziging behorende bij de 2e programmarapportage
2008.
De commissie adviseert in meerderheid positief over het voorstel. Een aantal fracties geeft hierbij aan het
voorstel nader in de fractie te willen bespreken. De commissie is unaniem van mening dat het voorstel voor wat
het gedeelte dat de commissie Bestuur en Middelen betreft als hamerpunt voor de raadsvergadering van
27 oktober 2008 kan worden geagendeerd.
De burgemeester zegt dat hij de raad/commissie over het project GAVO niet buiten de reguliere rapportages zal
informeren. Wel zegt hij toe dat hij de raad/commissie per brief zal informeren over de stand van zaken met
betrekking tot het Julianaplein/Bernhardplein.
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 29 september 2008.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
Mevrouw Turnhout constateert dat op de planning van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op
10 november 2008 eveneens een presentatie handhaving bouw en woningtoezicht en ruimtelijke ordening staat
vermeld. De voorzitter zegt deze vraag in te brengen bij de agendacommissie.
Mevrouw Biersteker vraagt wanneer de nota Governance in de commissie wordt besproken. De voorzitter zal dit
navragen. De commissie neemt overigens kennis van de termijnplanning.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

