
Besluitenlijst raadsvergadering 26 april 2010. 
 
 
1. Opening. 
De voorzitter opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Haitsma en 
Klut.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
Er is geen gebruik gemaakt van het spreekrecht burgers.    
 
3. Vragenkwartier. 
Van het vragenkwartier is geen gebruik gemaakt. 
 
4. Bepalen stemvolgorde. 
Een eventueel hoofdelijke stemming begint bij de heer Rijnten. 
 
5. Vaststelling agenda. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de grondexploitatie Doggerswijk West. 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
7. Voorstel in te stemmen met het in exploitatie nemen van het project Pasteurstraat conform 

de grondexploitatieopzet. 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fractie van de Socialistische Partij stemt tegen het 
voorstel. 
 
8. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van € 365.000 voor de uitvoering van 

onderwijskundige vernieuwingen bij PCBS Eben Haëzer. 
Het voorstel is unaniem aanvaard.  
 
9. Voorstel tot het vaststellen van de Brandbeveiligingsverordening. 
De fractie van de VVD dient een amendement in (A 9.1) inhoudende het toevoegen van een nieuw 
artikel 9 over Strafbepaling inhoudende: “Overtreding van het bij of krachtens deze verordening 
bepaalde wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede 
categorie”.        
Het amendement is unaniem aanvaard. 
 
Het voorstel is unaniem aanvaard. 
 
10. Voorstel tot het vaststellen van het Meerjarenontwikkelingsprogramma Investeringsbudget 

Stedelijke Vernieuwing 3 (MOP ISV3) voor de periode 2010-2014. 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 10.1) inhoudende: Toevoegen aan Deel 1, 
onderdeel 4, de tweede alinea onder het staatje met de 8 projecten na de tekst “…..geheel ten goede 
laat komen aan het project Spoorstraat Oost”: De overige genoemde zeven projecten worden 
afzonderlijk in de raad besproken. De raad stelt vast of een project wordt gestart, in welk tempo het 
wordt gerealiseerd en hoe het wordt gerealiseerd. 
Na een schorsing wijzigt de fractie van de PvdA de woorden “stelt vast” in “geeft opdracht aan de 
vertegenwoordigers in de stuurgroep”.  
Het gewijzigde amendement is na hoofdelijke stemming verworpen met 14 stemmen voor en 15 
stemmen tegen.    
 
De fractie van de PvdA dient een amendement in (A 10.2) inhoudende: Toevoegen aan Deel 1, 
onderdeel 4, het staatje met de 8 projecten: Het project ‘Realisering pleintje Spoorstraat (het zgn. 
Assorgiapleintje). 
Het amendement is na hoofdelijke stemming verworpen met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen.  
 
De fractie van de ChristenUnie dient een amendement in (A 10.3) inhoudende het toevoegen van een 
beslispunt: “het verkregen subsidiebedrag pas dan te besteden wanneer er zekerheid bestaat dat er 
aan alle eisen, geldend voor verkrijging van de ISV3-subsidie, voldaan wordt”. 
Het amendement is in meerderheid aanvaard. De fracties van de PvdA (met uitzondering van de heer 
Pruiksma) en het CDA stemmen tegen het amendement. 



 
Het voorstel is in meerderheid aanvaard. De fracties van de Socialistische Partij, Prins-Voor behoorlijk 
bestuur en GroenLinks stemmen tegen het voorstel.        
 
11. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


