BESLUITENLIJST
RAADSCOMMISSIEVERGADERING BEHEER EN VERKEER
Datum:
Plaats:
Tijd:

23 november 2016
oude raadzaal
20.00 – 23.00 uur

1. AGENDAPUNTEN VOOR DE RAAD
• Raadsvoorstel Legeskosten ontheffing voor emissievrije taxi’s
• Raadsvoorstel Slot- en nacalculatie Sanering Riolering 2012
• Raadsvoorstel uitvoeringskrediet vervanging apparatuur brugbediening op afstand
o Conform naar raad 30 november a.s.
• Raadsvoorstel Tracékeuze fietspaden Paddepoel en Selwerd
o Ter discussie naar raad 30 november a.s.
2. TOEZEGGINGEN
• Wethouder De Rook
o In uitwerking fietspad langs Noordelijke Ring wordt ook gekeken naar mogelijkheid
van fietsstraat Ranonkelstraat, idem naar problematische situatie Zonnelaan
o Uitwerking rode tracé fietspad langs spoor is geen voorsortering op deze variant.
o Wil t.a.v. fietspad park Selwerd desgewenst de formulering van een amendement
t.g.v. de variant van de bewonersorganisaties faciliteren
o Gaat met voorgenomen collegebesluit Definitieve parkeerplannen Oosterparkwijk,
Korrewegwijk en De Hoogte terug naar college, en zal nieuw voorstel voorbereiden;
in een openbare werksessie zal de raad gevraagd worden daar ideeën voor in te
brengen (m.n. Professorenbuurt).
• Wethouder Gijsbertsen
o Komt binnenkort met stand van zaken brief Geothermie / Warmtenet NW
o Bereidt werksessie met commissie voor over de ontwikkelingen op de verschillende
energiesporen, 1e kwartaal 2017.
3. LTA, MOTIES/TOEZEGGINGEN, INGEKOMEN STUKKEN
• Besluitenlijsten:
o Toezeggingen 12 oktober en 2 november gehonoreerd of kunnen op LTA
• LTA/IM:
o Fietspad Helperzoom > februari
o Locatieprofiel Suikerunieterrein > voorjaar
o Voorfinanciering zonnepanelen Rode Haan > afvoeren
o Reactie op moties ‘vergroening van tuinen’ en ‘groene gevels’ > komt in programma
Leefomgeving, 2e kwartaal 2017 (Van Keulen)
o Borgen duurzaamheid gemeentelijke gebouwen > komt in december
o Onderzoek 24 gem. gebouwen A-label > 1e kwartaal 2017 i.c.m. jaarkrediet Gresco
o Actieprogramma bedrijven > januari naar raad
o Update biobased economy > januari naar raad
o Akkoord met wijzigingen in blauw
• Ingekomen stukken
o Geen agenderingen
4. VERSLAGEN
•
Verslagen 12 oktober en 2 november conform vastgesteld
5. OVERIGE BESLUITEN EN AFSPRAKEN
• Geen wensen/bedenkingen bij voorgenomen besluit Toetreding Gasunie tot Warmtenet NW
• Bespreking Collegebrief Stand van zaken ARZ wordt doorgeschoven naar december.
• Bespreking Collegebrief Uitwerking Voedselvisie wordt doorgeschoven naar januari.
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