
BESLUITENLIJST 
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER

Datum: 10 december 2014
Plaats: oude raadzaal
Tijd:  16.30 – 18.45 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD

 Raadsvoorstel Nacalculaties 2014
o Conform naar raad 17 december

 Nacalculatie Stadspark wordt eruit gelicht en doorgeschoven naar januari, er 
volgt een gewijzigd raadsvoorstel1

 Raadsvoorstel Kredietaanvraag knoop NRW/WRW 2e fase
o Conform naar raad 17 december

 Raadsvoorstel Meerjarenprogramma Verkeer en Vervoer 2015-2018
o Als 1-minuutinterventie naar raad 17 december

 PvdA overweegt motie inzake 30-km gebieden

2. TOEZEGGINGEN 

 Wethouder De Rook
o Komt volgende week met brief over Nachttrein
o Zoekt uit hoe het zit met het voornemen van Slochteren om in Meerstad een straat de 

naam Duurswoldlaan te geven, die ook al bestaat in de Buitenhof; komt erop terug.
o Als er voortgang is op het dossier Westelijke Ringweg, meldt de wethouder dit z.s.m.

 Wethouder Gijsbertsen
o College gaat op zoek naar middelen binnen begroting om negatieve ontwikkeling 

t.a.v. ecologisch beheer te keren en komt daar binnen enkele maanden op terug.

3. LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN

 Besluitenlijsten 19 november
o Toezeggingen kunnen naar LTA

 LTA/IM: 
o Uitkomsten onderzoek motie weesfietsen wordt voorjaar 2015
o Akkoord met wijzigingen in LTA-brief wethouder De Rook
o Verder akkoord met wijzigingsvoorstellen in blauw

 Ingekomen stukken:
o Stadspartij haakt aan bij wens college om brief nr. 6 (creatief met fietsvlakken) te 

bespreken, verwacht dan wel van college bespreekpunten…
o Commissie doet verzoek aan college om met procesvoorstel / raadsbehandelplan te 

komen m.b.t. de aangekondigde nieuwe ontwikkelagenda voor de stad (collegebrief 
Ontwikkelagenda voor de stad. Ruimtelijke economische strategie 2015-2018, d.d. 14
november 2014)

4. VERSLAGEN

 Verslag 19 november conform vastgesteld

5. AFSPRAKEN
 In 1e kwartaal workshop Fietsstrategie (stuk zelf in 2e kwartaal)

1 Commissie besloot om i.v.m. gesprekken die nog gaande zijn rond Stadspark het raadsvoorstel 
door te schuiven naar januari. Op verzoek van de organisatie wordt dit als volgt geïnterpreteerd: 
de nacalculatie Stadspark wordt uit het raadsvoorstel gelicht en doorgeschoven naar januari, de 
overige nacalculaties kunnen dan wel in december worden vastgesteld. Dit is van belang i.v.m. 
het vaststellen van de jaarrekening.
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