
CONCLUSIES VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE RAADSVOORBEREIDING 
VAN 2 oktober 2018

Aanwezig:
Leden: 
CDA I.C. Vink-Albrecht, Th. van Heese en L. Kranenburg
VVD H. Werner, H. Mikkers
D66 H. van Dijk en S.J. Bier 
GroenLinks G.M.M. Wehkamp
PvdA D. Kerkhoff
B.O.O.S. H.J.M. Koelman

Bestuurders: P.J. Heiliegers, R. van Haeften en B.A. Graal
Voorzitter: F.J.M. Duits
Griffier: N.S. Voogd

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer G.A. Jägers (D66) is 
verhinderd. Er heeft zich een inspreker gemeld.

2. Vaststellen van de agenda
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.

3. Vaststellen conclusies van de vergadering van 11 september 2018
A. Openbare deel en 
B. Besloten deel

Mevrouw Vink en inspreker W. Koelman hebben tekstwijzigingen voorgesteld. De commissie 
stelt de conclusies van het openbare deel gewijzigd vast. Die van het besloten deel 
ongewijzigd. Op voorstel van de voorzitter besluit de commissie de conclusies van het 
besloten deel niet openbaar te maken.

4. Lijst van moties en toezeggingen tot en met 11 september 2018
De leden Vink (CDA), Koelman (B.O.O.S.), Van Dijk (D66), Kerkhoff (PvdA), Werner (VVD), 
Van Heese (CDA) hebben vragen / opmerkingen; wijzigingen worden (door de griffier) 
verwerkt in het overzicht.

5. Rondvraag
De leden Werner (VVD), Van Dijk (D66), Koelman (B.O.O.S.), Vink (CDA), Kranenburg 
(CDA), Bier (D66) en Kerkhoff (PvdA) stellen een vraag. 
Wethouder Graal laat uitzoeken wat de situatie is van werkzaamheden Noorderweg door 
SBB. Hij doet de commissieleden de suggestie zaken betreffende de openbare ruimte 
rechtstreeks bij het meldpunt te melden en niet bij hem. Over de stand van zaken project 
N200 hoopt hij de commissie binnenkort te kunnen bijpraten.

6. Spreekrecht
Er is één inspreker, over agendapunt 7 (Ontwerpverklaring geen bedenkingen realiseren bed 
& breakfast, Groeneweg 8, Halfweg): De heer Norbert van Schie. Hij geeft kort de situatie 
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van aanvragers (zijn ouders) aan en verzoekt om gezwinde spoed bij het vergunnen van de 
B&B.

A-stukken

7. Ontwerpverklaring geen bedenkingen realiseren bed & breakfast, Groeneweg 8, 
Halfweg (Rv 2018.0057471)

De heer H.J.M. Koelman deelt mee de vergadering bij dit agendapunt te verlaten vanwege 
familiebanden met aanvragers.
De leden Kerkhoff (PvdA), Van Dijk (D66), Vink (CDA), Werner (VVD) hebben vragen / 
opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel rijp acht voor de raadsvergadering van 
30 oktober 2018 en de raad adviseert conform het voorstel te beslissen. Als hamerstuk.

8. Weigering ontwerpverklaring geen bedenkingen wijziging hooischuur Ringweg 
121, Spaarndam (Rv 2018.0058568)

De heer H.J.M Koelman keert terug in de vergadering. 
De leden Van Dijk (D66), Van Heese (CDA), Koelman (B.O.O.S.), Kerkhoff (PvdA), 
Wehkamp (GroenLinks) en Mikkers (VVD) hebben vragen / opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat de VVD-fractie adviseert niet mee te gaan in de weigering, de 
overige commissieleden wel. Het voorstel is rijp voor de raadsvergadering van 30 oktober 
2018, maar gelet op de kanttekeningen van de VVD als bespreekstuk.

9. Overgang woningzoekenden van Woonservice naar Woningnet (Rv 2018.0060745)
De leden Kerkhoff (PvdA), Bier (D66), Koelman (B.O.O.S.), Van Heese (CDA), Werner (VVD, 
Wehkamp (GroenLinks) hebben vragen / opmerkingen.

De voorzitter stelt vast dat de commissie het voorstel rijp acht voor de raadsvergadering van 
30 oktober 2018 en de raad adviseert conform het voorstel te beslissen. Als hamerstuk.

Er zijn geen B-stukken.

10. Samenwerkingsverbanden (vast agendapunt; zie overzicht mededelingen van 
collegeleden)

De leden Vink (CDA), Kerkhoff (PvdA) en Van Heese (CDA) hebben vragen / opmerkingen.
De voorzitter rondt het agendapunt af met de conclusie dat de commissie de mededelingen 
voor kennisgeving aanneemt.

11. Mondelinge mededelingen collegeleden over lopende projecten (vast agendapunt)
De wethouders Graal en Van Haeften doen mededelingen. Er worden geen toezeggingen 
genoteerd.
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C-stukken

12. Stukken ter kennisneming: Een overzichtslijst van C-stukken en de betreffende C-
stukken kunt u digitaal (via site of GO-app) raadplegen.

De voorzitter deelt mee dat er van de leden Kranenburg (CDA) en Koelman (B.O.O.S.) 
vragen op voorhand zijn ontvangen. De leden Van Heese (CDA) en Bier hebben ter 
vergadering vragen / opmerkingen.
Wethouder Graal zegt toe de juridische status d.w.z. de (strafrechtelijke) handhaafbaarheid 
van een geplaatst verkeersbord zonder (juist) verkeersbesluit te laten uitzoeken.
De voorzitter stelt tenslotte vast dat de commissie de stukken voor kennisgeving aanneemt.

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter (het openbare deel van) de vergadering. 

Vastgesteld in de openbare commissievergadering van 06 november 2018,

De griffier, de voorzitter, 

N.S. Voogd F.J.M. Duits
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