Besluitenlijst Commissie Stad & Ruimte
Datum:

08-01-2019

NOT19-0007

Aanwezig:

Voorzitter:
Commissiegriffier:
HOP:
CDA:
VVD:
D66:
Senioren Heerhugowaard:
PvdA:
ChristenUnie:
Nederland Duurzaam:
GroenLinks:

Bestuurlijk:

wethouders J. Van der Starre, J. Does en M. Stam

Agendapunt

Onderwerp:

01

Opening,
vaststellen
agenda
Opening -mededelingen
mededelingenen
- vastellen
agenda
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Het voorstel van D66 om agendapunt 6 van de agenda te halen, krijgt geen steun van
de commissie.

02

Publieksrondvraag / spreekrecht
De heer J. Bernaars spreekt in naar aanleiding van agendapunt 9 en geeft de commissie
enkele suggesties mee voor de uitvoering van de op te richten commissie M&C.

03

Bestuurlijke Termijnagenda
De termijnagenda wordt vastgesteld.

04

Vaststellen besluitenlijst commissievergadering d.d. 4 december 2018
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

05

Actieve informatie vanuit het college / Wet gemeenschappelijke regelingen
(WGR)
Raadslid W.J. Mandersloot deelt zijn ervaringen van het bijwonen van de vergadering
van het Algemeen Bestuur van de GGD met de commissie.

06

Raadsvoorstel Vaststelling 1e Grondexploitatie Stationsgebied-Gildestraat e.o.
d.d. november 2018
Op verzoek van D66 wordt dit voorstel als bespreekstuk geagendeerd voor de
komende raadsvergadering. D66 zal nog technische vragen voor het college indienen
en vindt dat eerst het betreffende bestemmingsplan moet worden vastgesteld,
alvorens de grondexploitatie kan worden vastgesteld.

07

Motie Senioren Heerhugowaard over Herinrichting parken
Na een uitgebreide discussie geeft de fractie aan dat zij voor dit moment afziet van
het indienen van de motie voor besluitvorming door de raad.

08

Raadsvoorstel Wijziging GR Cosensus
De commissie adviseert om dit voorstel als akkoordstuk te agenderen voor de
komende raadsvergadering.

G. Klercq
H. Wijnveen
A. Arissen, R. Schoemaker
J. van Ling, J. John
W. Boer, F. Hoekstra
F. Reiber, M. Feelders
E. Kerk en A. Valent
H. Louis, J. Koppelaar
T.J. Visser, A. Pool
S. Visser, Y van Amerongen
D. Barhorst, C. Kwint

Actiepunt:

09

Raadsvoorstel Verordening commissie Meespraak en Communicatie
De commissie adviseert om dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de
komende raadsvergadering.
De fractie VVD overweegt het indienen van een amendement over de rol van de
voorzitter in de cie M&C. De fractie HOP overweegt het indienen van een
amendement over het benoemen van de voorzitter door de raad.

10

Rondvraag
R.H. Schoemaker en C. Kwint stellen wethouder Van der Starre vragen over de
‘omwaaigevoeligheid’ van de nieuwe oranje afvalbakken. De wethouder geeft
aandacht aan dat probleem.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.

