
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 12 januari 2009 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer De Vrij, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Presentatie stand van zaken Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB). 
De heren B. Cozijnsen (ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord) en T. Köhler (Heijmans Vastgoed BV) 
verzorgen een presentatie over de ontwikkelingen rond het Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein. 
De commissie neemt kennis van de presentatie. 
 
5. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening op de behandeling van klachten 2009. 
De fractie van GroenLinks constateert dat het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 11 
van de verordening nadere regels kan stellen met betrekking tot de uitvoering van de verordening. De fractie 
vindt deze bepaling ongewenst en is van mening dat eventueel gewenste nadere regels door de raad moeten 
worden vastgesteld. 
De fractie van D66 is van mening dat een klaagschrift ook in de Engelse taal moet kunnen worden opgesteld en 
dat artikel 3, lid 5, hierop moet worden aangepast. 
De fractie van de SP vindt dat een mondeling geuite klacht schriftelijk aan de klager moet worden bevestigd 
zodat over de inhoud van de klacht geen misverstanden kunnen ontstaan. Artikel 3, lid 2, en artikel 5, lid 2, 
dienen hierop aangepast te worden. 
De fractie van het CDA wil een duidelijke verslaglegging, als bedoeld in artikel 10. In de afgelopen versies van 
het burgerjaarverslag is de verslaglegging namelijk onvoldoende tot uiting gekomen, aldus de fractie. 
   
Bij de behandeling van het voorstel in de commissie zijn geen leden van het college van burgemeester en 
wethouders aanwezig om te reageren op de vragen en opmerkingen. Daarop heeft de commissie besloten de 
vragen en opmerkingen schriftelijk voor te leggen aan het college van burgemeester en wethouders met het 
verzoek hierop vóór de raadsvergadering van 19 januari 2009 te reageren. De commissie stelt voor het voorstel 
vooralsnog als hamerpunt te agenderen voor de genoemde vergadering. Als een tijdige beantwoording uitblijft of 
als de beantwoording hiertoe aanleiding geeft, dan zal bij het vaststellen van de raadsagenda het agendapunt 
alsnog naar de categorie bespreekpunten worden verplaatst of worden aangehouden. 
 
6. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 8 december 2008. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
7. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
8. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering.  


