
 

 

Geachte commissieleden, 

 

De agendacommissie heeft besloten om op woensdag 13 maart 2019 om 16.30 uur een 

gecombineerde vergadering te beleggen van de raadscommissies Financiën & Veiligheid, 

Beheer & Verkeer en Ruimte & Wonen. De vergadering vindt plaats in de oude Raadzaal op 

het Stadhuis. De heer Sietsma zit de vergadering voor. Over de agendapunten het volgende. 

 

Algemeen deel 

 

Net als in de commissie F&V van 6 maart staan ook hier verslag en besluitenlijst van 6 

februari op de agenda. Gekozen is voor opsplitsing, omdat de F&V onderdelen op 6 februari 

de burgemeestersportefeuille betroffen, die op 6 maart wel, maar op 13 maart niet aan de 

orde is. Daarom nemen we die onderdelen dan mee, en de rest nu. 

 

De LTA en de IM-lijst staan nog niet op de agenda, omdat ze op dit moment nog zwaar 

verouderd zijn. De voorzitters gaan zoveel mogelijk in de maand maart in overleg met de 

portefeuillehouders om de LTA te actualiseren. 

 

Er zijn geen conformstukken, wel een aantal ingekomen stukken (collegebrieven) waarop 

onvoldoende is ‘gepiept’ om ze voor bespreking te agenderen. Er is wel gelegenheid om een 

korte opmerking te maken of een vraag te stellen. Wilt u toch uitgebreidere bespreking, dan 

kunt u ter vergadering verzoeken om agendering in een volgende vergadering. Er zal u dan 

gevraagd worden om t.z.t. bespreekpunten toe te voegen. 

 

OZB 

 

Terwijl voor de meeste tarieven na de herindeling een termijn van twee jaar geldt 

voordat ze moeten zijn geharmoniseerd, moet de OZB voor de gehele gemeente al 

vóór 1 april a.s. zijn vastgesteld. Omdat het nieuwe college pas vlak voor de 

voorjaarsvakantie is geïnstalleerd, is het niet gelukt dit voorstel op tijd aangeleverd te 

krijgen. Naar verwachting wordt het op 4 maart a.s. door het college vastgesteld en 

naar u toegezonden.  

 
 

 

Onderwerp  Uitnodiging gecombineerde commissievergadering 13 maart a.s. 

 

  

 

 Leden raadscommissies F&V, B&V en R&W 
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Mocht dat niet lukken, dan zal dit punt waarschijnlijk van de agenda worden 

afgevoerd, en moet een later tijdstip van behandeling worden vastgesteld, of gaat het 

rechtstreeks naar de raad van 27 maart a.s. 

 
Regionale energietransitie regio’s 

 

De fractie van de PVV heeft de agendacommissie verzocht om een ingekomen brief over 

bovengenoemd onderwerp te agenderen, en heeft daarbij bespreekpunten aangeleverd. 

Briefschrijver attendeert op een bijdrage van o.a. prof. Elzinga over de Regionale Energie 

Strategie (RES) t.b.v. het bestuur van het waterschap Delfland. Het punt van briefschrijver is 

dat de RES-regio’s een opgelegde verplicht-vrijwillige samenwerking met risico’s is, 

volgens hem ondemocratisch en onacceptabel; de relatie met het klimaatakkoord zou niet 

terecht zijn omdat er alleen nog maar een concept-akkoord is, en er dus voor de muziek 

uitgelopen zou worden. In een bijlage zet hij een alternatief voor het energietransitiebeleid 

uiteen. De fractie van de PVV wil m.n. de strategie van de gemeente t.a.v. de RES 

bespreken. 

 

Voortgang Aanpak Ring Zuid 

 

Volgens afspraak informeert het college de raad elke vier maanden over de voortgang ARZ. 

De nu voorliggende rapportage betreft  de periode september – december 2018. Bevat een 

overzicht van actuele werkzaamheden, alsmede van enkele voorgenomen werkzaamheden. 

Daarnaast een overzicht van de financiën, is vooral voor de provincie relevant 

(risicodragend). Afgesloten wordt met korte paragrafen over de communicatie en over 

raakvlakken met project Spoorzone. De brief is door de agendacommissie op voorhand 

geagendeerd. 

 

Toekomst Betonbos 

 

De fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks hebben verzocht om agendering van de 

antwoorden op de schriftelijke vragen van de PvdD inzake bovengenoemd onderwerp. In het 

Betonbos aan de Eemskanaalzone vindt illegale bewoning plaats die volgens de PvdD een 

positieve invloed heeft op natuurbeheer en omgeving. In het kader van de 

ontwikkelingsstrategie Eemskanaalzone lijkt de toekomst van deze woonvorm onzeker. De 

eigenaar wil een einde maken aan het gedoogbeleid. De bewoners zijn bereid te vertrekken, 

maar wel in goed overleg. De Partij voor de Dieren heeft o.m. gevraagd of het college wil 

bevorderen dat ze pas hoeven te vertrekken als er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, en 

dat er een alternatieve locatie voor hen komt. Het college ziet hier voor zichzelf echter 

slechts een beperkte rol, het is vooral iets tussen eigenaar en bewoners. Daarover willen 

beide fracties nu met de andere fracties en het college in gesprek. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Wolbert Meijer 

Raadsadviseur 


