Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 27 juni 2011 (IR11.0157)

1.
Opening en mededelingen.
De voorzitter, de heer Schilt, opent de vergadering.
2.
Spreekrecht burgers.
De heer R. de Graaf spreekt in over agendapunt 4, het voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig
plan en de herziene grondexploitatie Kooypunt 3.
3.
Vaststelling agenda.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Ter advisering
4.

Voorstel tot het vaststellen van het stedenbouwkundig plan en de herziene grondexploitatie
Kooypunt 3.
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juli 2011. De fractie van Behoorlijk Bestuur kondigt een
amendement aan waarmee het positieve resultaat van € 1.630.000,-- uit het besluit wordt verwijderd. De fractie
vindt dat op basis van dit amendement het voorstel als bespreekpunt dient te worden geagendeerd.
Wethouder Visser zegt dat hij de fractie van Behoorlijk Bestuur in een gesprek de getallen nader wil
toelichten/verbijzonderen.
5.
Voorstel tot het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening 2011.
De burgemeester zegt dat het college van burgemeester en wethouders nog een aantal wijzigingen in het
conceptbesluit zal verwerken vóór de behandeling in de raadsvergadering. Zo worden onder meer reeds de door
de fractie van de VVD voorgenomen amendementen over de artikelen 2.45 en 2.58 verwerkt. Aangegeven zal
worden waar de wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het in de commissie besproken voorstel en
conceptbesluit.
De commissie adviseert met inachtneming van het bovenstaande de raad unaniem positief over het voorstel en
stelt daarbij voor dit te agenderen als hamerpunt voor de raadsvergadering van 4 juli 2011.
Overig
6.
Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 6 juni 2011.
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst.
7.
Termijnplanning.
De commissie neemt kennis van de termijnplanning.
8.
Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.

