
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer van 24 juni 2013. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Verhoef, opent de vergadering en heet een ieder welkom. 
Hij wijst op een tweetal bijeenkomsten: 
- maandag 1 juli 2013 einde parlementair jaar. Na de raadsvergadering (aanvang 17.30 uur) zal 

vanaf omstreeks 19.00 uur een barbecue worden gehouden voor raads-, commissie- en 

collegeleden, fractieassistenten, directie en afdelingsmanagers; 
 - vrijdag 28 juni 2013 om 15.00 uur werkbezoek aan de HVC. Raadsleden kunnen zich bij  

 verhindering laten vervangen door commissieleden of fractieassistenten. Dit graag hedenavond 

door te geven bij de griffie. 
Voorts wijst hij de commissieleden nog op het invullen van de vragenformulieren met betrekking tot 

de evaluatie van de werkwijze van raad en commissies. 
 

2. Spreekrecht burgers.  
De heren De Kinder, Jousma, Terneu, De Graaf en Creutzberg spreken in ten aanzien van 
agendapunt 4 betreffende het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. 
De voorzitter geeft de commissieleden in overweging de inspraakreacties te betrekken bij de 
beraadslagingen. 
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
  
4. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Dogger Noord-Oost 2012. 
De fracties hebben unaniem aangegeven geen voorstander te zijn van een crematievoorziening in een 
woonwijk. De fracties staan niet afwijzend tegenover het realiseren van een dergelijke voorziening 
binnen de gemeentegrenzen. De portefeuillehouder wordt verzocht in overleg te treden met de 
initiatiefnemer over een alternatieve locatie. 
De wethouder stelt, gehoord de commissie, voor de crematievoorziening te schrappen uit het 
bestemmingsplan zodat dit plan op 1 juli 2013 kan worden vastgesteld door de raad.  
De commissie stemt hiermee in. 
Over het toestaan van een eenmansgraf op het terrein De Nollen zijn de meningen verdeeld. 
De fractie van het CDA heeft hierover een amendement aangekondigd. 
De wethouder zegt toe een memo te verspreiden waarin wordt ingegaan op de wettelijke bepalingen 
ten aanzien van het herbegraven op locatie. 
De commissie acht het voorstel met de door de portefeuillehouder voorgestelde wijziging unaniem 
besluitrijp en stelt voor dit voorstel als bespreekpunt te agenderen voor de raadsvergadering van  
1 juli 2013. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van het aangepaste bestemmingsplan Landelijk Gebied 

2011. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor 
de raadsvergadering van 1 juli 2013. 

 
6. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
 


