
 

Besluitenlijst  
 

   

 Commissie beheer 

 Datum: donderdag 11 januari 2018 

 Aantal bezoekers: 11 

 Aantal sprekers: 2 

 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 30 november 2017 + 7 en 14  december 

2017 

Cie Beheer 11/01/2018:  

De heer Dreijer  heeft een wijziging met betrekking tot het verslag van 7 december, bladzijde 

7: Daar wordt enkele malen gesproken van D-norm, maar dat moet BENG-norm zijn. Hiermee 

wordt dit verslag vastgesteld.  

 

De overige twee verslagen van 30 november 2017 en 14 december 2017 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

(2017/507329) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Overige punten ter bespreking 

 

6.  Brief weth. Sikkema d.d. 24 nov inz s.v.z. burgerinitiatief Rollandslaan: Ovv SP bespreken  uit 

cie 7 dec 

 

Cie Beheer 11/01/2018: behandeling wordt uitgesteld naar februari 2018 omdat er nog een 

gesprek tussen initiatiefnemers en ambtelijke organisatie plaatsvindt. 

(2017/591373) 

 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

7.  Vaststellen bezoekersregeling in parkeerzone B en C 

Cie Beheer 11/01/2018: mag door naar de Raad als bespreekpunt 

(2017/596768) 

 

   Toezeggingen - Inzicht en overzicht in cijfers gebruik parkeren bezoekersregeling 

aanleveren begin 2019. 

Bij de behandeling van het agendapunt vaststellen bezoekersregeling in parkeerzone B en C 

zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van D66/de heer de Groot, begin 2019 te komen 

met cijfers inzake het gebruikmaken van inwoners van de bezoekersregeling parkeren. Het 

gaat dan om vragen als hoeveel inwoners gebruik maken van de regeling en hoe vaak 

inwoners tegen hun maximale aantal uren aan zitten.  

(2018/42651) 

 

8.  Rondvraag 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 

Cie Beheer 11/01/2018: geen stukken vanuit de tkn stukken geagendeerd 

 

10.  Sluiting 
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 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

I Actieve informatieplicht 

 

1.1 Vaststellen Besluit Parkeerregulering 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/572612) 

 

II Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

2.1   Brief van weth. Sikkema d.d. 1 december 2017 betreft Stand van zaken viskiosk 

Friese Varkenmarkt 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/576517) 

 

 

2.2 Nagaan mogelijkheden steigerplekken voor mensen met een beperking 

Tijdens de rondvraag zegt wethouder Sikkema toe, op verzoek van de fractie Trots, na te 

gaan of er ook steigerplekken zijn danwel kunnen komen voor mensen met een beperking.  

 

(2017/475882) 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/475882) 

 

 

 

2.3 Afdoening  

Motie 13.21  1 Auto voor velen, stimuleer delen 

Verzoekt het college: 

• Onderzoek te doen naar manieren waarop (particulier)autodelen gestimuleerd zou kunnen 

worden en hierbij gebruik te maken van succesvolle projecten in andere gemeenten 

• Hierbij nadrukkelijk de mogelijkheid tot deelauto's gekoppeld aan nieuwe 

bouwontwikkelingen mee te nemen 

• Te streven naar meer deelauto - aanbieders 

• Met een voorstel terug te komen bij de raad voor de kadernota 2017  

(2016/595418) 

 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2016/595418) 

 

III Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen art 38 van de Actiepartij inzake Schoterbrug 

Cie Beheer 11/01/2018: wordt besproken in de commissievergadering van 18/11/2018.  

(2017/525260) 
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IV Ingekomen stukken 

 

4.1   Wijkraden Binnenstad, Optimaliseren voetgangersoversteek Verwulft / Gedempte 

Oude Gracht 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/585763) 

 

 

4.2   171219 Reactie bewoners Nieuwe Kruisstraat e.o. op plannen uitbreiding autoluwe 

binnenstad 

Cie Beheer 11/01/2018: voor kennisgeving aangenomen 

(2017/609930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


