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Geachte commissieleden,
Namens uw plaatsvervangend voorzitter, de heer J.P.A. van Rooij, nodig ik u uit
voor de vergadering van de raadscommissie Beheer en Verkeer op woensdag 21
november 2012 om 20.00 uur in de Oude Raadzaal op het Stadhuis.
LTA etc.
Vanaf deze maand werken we als griffie op een andere manier met de LTA, moties
en toezeggingen. De toezeggingen zijn uit de zgn. TIM-lijst gehaald en verwerkt in
de LTA. De TIM-lijst wordt dus een IM-lijst. De toezeggingen van de
laatstgehouden vergadering komen aan de orde via de besluitenlijst. Als ze nog niet
gehonoreerd blijken, worden ze alsnog toegevoegd aan de LTA. Omdat niet alle
toezeggingen van een deadline zijn voorzien, betekent deze wijziging dat er nogal
wat extra PM-items op de LTA staan. Natuurlijk is het zaak dat deze z.s.m. van een
datum worden voorzien.
Conformstukken
Met de structuurvisie Een graf in Stad hebt u als raad de kaders aangegeven voor het
begraven in de gemeente. Het leek ons dat de uitwerkingen van deze visie, die nu één
voor één langskomen, geen uitgebreide bespreking meer vragen, vandaar op de
conformlijst. Nacalculaties zetten we sowieso eigenlijk altijd op de conformlijst.
Volgorde inhoudelijk deel
Bij het vaststellen van de volgorde hebben we gekozen voor een clustering van eerst
de beheer-items van wethouder Seton en vervolgens de verkeer-items van wethouder
Van Keulen. Omdat de VGR bezuinigingen items uit beide portefeuilles bevat,
hebben we die in het midden geplaatst. De Sleutelprojectenrapportage hebben we
meteen daarna geplaatst, omdat anders het risico bestaat dat die weer doorgeschoven
moet worden naar de volgende vergadering, en dan niet meer erg actueel is.
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Gemeentelijke voedselvisie
Hierbij kunt u desgewenst betrekken de Regionale voedselvisie die u allemaal thuis
ontvangen hebt en die op lijst van ingekomen stukken staat.
Voortgangsrapportage bezuinigingen
Het presidium heeft gevraagd om deze voortgangsrapportages in alle commissies te
agenderen (en dus niet alleen in F&V), zodat de bezuinigingen ook met de
vakwethouders kunnen worden doorgenomen.
Sleutelprojectenrapportage
Deze wordt zoals te doen gebruikelijk zowel in R&W als in B&V geagendeerd. In
B&V gaat het dan uiteraard om de verkeersitems: Aanpak Ring Zuid,
Eemskanaalzone (inz. Berlage- en Sontwegtracé), Europapark (inz. Station
Europapark), en Ebbingekwartier en Bodenterrein (inz. Boterdiepgarage).
Uitvoeringsplan Sontwegtracé
Tijdens de vorige vergadering hebt u een toelichting gehad op de plannen m.b.t. de
Sontwegbrug aan de hand van een maquette, nu ligt het plan ter besluitvorming voor.
Over de bijlagen 3 en 4 is geheimhouding opgelegd. U treft die aan in de (digitale en
fysieke) visiekast. Mocht u daarover met de wethouder willen spreken, dan zal dat in
een apart besloten deel van de vergadering dienen te gebeuren.
Bezuiniging op bemensing fietsenstallingen
Hierover is tijdens de vorige commissie een stevige discussie gevoerd, waarbij m.n.
de bezuiniging op de bemensing van het Stadsbalkon vragen opriep. Aanvankelijk
was het de bedoeling hier in de raad van 31 oktober jl. over door te spreken, maar het
presidium heeft het van de agenda afgehaald en doorgeschoven naar deze
vergadering. Het college heeft toegezegd nog met een aanvullende brief te komen, en
tot die tijd niet tot uitvoering van deze bezuinigingsmaatregel over te gaan. Zodra de
brief binnen is, zal ik deze aan de agenda op RIS hangen. Omdat in de vorige
vergadering steeds werd verwezen naar een collegebrief over genoemde maatregel,
is deze voor het gemak ook even aan de agenda gehangen.
Met vriendelijke groet, namens de plv. voorzitter,

Wolbert Meijer
Commissiegriffier

