
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 26 maart 2012 (IR12.0131) 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering.  
 
2. Spreekrecht burgers. 
De heer R. van Gelder, voorzitter van Filmhuis Zevenskoop, spreekt in over agendapunt 4, het discussiestuk 
Grond- en vastgoedbeleid. Hij biedt wethouder Den Dulk een brandbrief aan. Deze brandbrief is hedenmiddag 
via e-mail aan de commissie- en raadsleden gestuurd.  
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 
 
Ter bespreking 
 
4. Discussiestuk nota Grond- en Vastgoedbeleid. 
Wethouder Den Dulk en teamleider Grondzaken, de heer Van Erp geven een presentatie waarin een aantal 
stellingen zijn verwoord. De presentatie wordt per omgaand beschikbaar gesteld aan de raads- en 
commissieleden. In de commissievergadering van 16 april 2012 worden de stellingen inhoudelijk besproken. 
Uiteindelijk wordt de geactualiseerde nota Grond- en Vastgoedbeleid op 17 december 2012 ter besluitvorming 
aan de raad voorgelegd. 
 
Ter advisering 
 
5. Voorstel met betrekking tot aanpassing van de werkwijze van de raad en raadscommissies. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel. De commissie stelt voor het voorstel 
te agenderen als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 2 april 2012 op basis van de volgende 
bespreekpunten: 
- invoeren interruptiemicrofoons; 
- al dan niet hanteren van een tweede termijn; 
- toepassen spreektijdenregeling.  
 
6. Voorstel tot het vaststellen van de gedragscode bestuurlijke integriteit voor  
 gemeenteraadsleden 2012. 
De commissie adviseert de raad in meerderheid positief over het voorstel en stelt daarbij voor dit te agenderen 
als hamerpunt voor de raadsvergadering van 2 april 2012. 
 
De commissie wenst te worden geïnformeerd over de termijn waarop de raad de gedragscode voor het college 
van burgemeester en wethouders en de gedragscode voor de burgemeester ter vaststelling krijgt aangeboden.   
 
Overig 
 
7. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 12 maart 2012. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
  
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 


