
      

 

 
    

       
     
       

  

 

 
De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150  

 

Datum woensdag 12 juli 2006 om 20.00 uur   

 

 

1. Vragenuur   

 Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenuur.  

 

2. Vaststelling van de agenda  

 Geen bijzonderheden  

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van donderdag 22 juni 

2006 om 20.00 uur.  

 Geen bijzonderheden.  

 

4. Ingekomen stukken 

 I Voorgesteld wordt enige stukken voor kennisgeving aan te nemen 

 II Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders om preadvies 

 III Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders ter afdoening 

 IV Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van de 

burgemeester ter afdoening 

 V Voorgesteld wordt enige stukken in handen te stellen van het college 

van burgemeester en wethouders of de burgemeester ter afdoening via 

de raadscommissie 

 VI Ingevolge artikel 38 Reglement van Orde ligt voor u ter lezing de 

beantwoording van vragen van:  

a. de heer Vrugt inzake problematiek funderingsaanpak (Gedrukt 

stuk nr. 123/Nieuwenburg) Bespreking in de commissie 

Ontwikkeling. 

b. de heer Van de Manakker inzake Jeugdhonk Radar (Gedrukt stuk 

nr. 124/Divendal) Bespreking in de commissie Beheer. 

 

     Brief I.g zal besproken worden in de commissie Samenleving 

     Brief III.h zal nader worden bezien. 

     Brief III.j zal besproken worden in de commissie Ontwikkeling 

      



 

5. Jaarrekening 2005 

 (Gedrukt stuk nr. 118/Van Velzen) 

- Jaarrekening 2005 (reeds in uw bezit) 

- Accountantsverklaring (reeds in uw bezit) 

- Accountantsrapport (reeds in uw bezit) 

- Verslag van de Rekenkamercommissie (reeds in uw bezit) 

- Meerjaren perspectief grondexploitaties Vastgoed 2005 (reeds in uw  

bezit) 

- Reactie van het college op het accountantsrapport (bijgevoegd) 

- Reactie van het college van B &W op het verslag van de 

Rekenkamercommissie (bijgevoegd) 

  (Gedrukt stuk nr. 118/Van Velzen) 

 

  Het college verandert het voorstel: in de jaarrekening 2005 worden geen 

nieuwe reserves gevormd voor heroriëntatie sector MO en invoering 

subsidiebureau. Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene 

reserve. 

 

  Motie 1 “audit-commissie jaarrekening”,  ingediend door de fractie GL 

wordt teruggenomen gezien de toezegging van de voorzitter van de 

Rekenkamercommissie. 

 

  De Rekenkamercommissie zal zich buigen over de vorm van deze 

commissie. 

  Motie 2 “motie werkconferentie informatiestroom”,  ingediend door de 

fractie GL wordt teruggenomen gezien de toezegging van de voorzitter van 

de Rekenkamercommissie.  

   

  De Rekenkamer zal na het reces volgend jaar terugkomen op de formulering. 

Bij het vooronderzoek van de Rekenkamercommissie zullen het Presidium en 

de Griffie betrokken worden. 

  Motie 3 “motie One World”,  ingediend door de fracties D66, 2 leden van het 

CDA, Axielijst, Partij Spaarnestad, Ouderenpartij en CU-SGP wordt 

verworpen. D66, Axielijst, Partij Spaarnestad, Ouderenpartij, CU-SGP en 

twee leden van het CDA stemmen voor de motie. 

   

  Motie 4 “motie functioneringsgesprekken”, ingediend door de fracties D66, 

2 leden van het CDA, Axielijst, Partij Spaarnestad, Ouderenpartij en CU-

SGP wordt verworpen.  

  D66, twee leden van het CDA, Axielijst, Partij Spaarnestad, Ouderenpartij 

en CU-SGP stemmen voor de motie. 

 

  Besluit: conform. De fractie van het CDA geeft een stemverklaring. 

 

  Wethouder Van Velzen zegt toe de “technische vragen” en de vraag  

  rond het invullen van de niet vermelde bedragen op de pagina’s 137 en 197  

schriftelijk te zullen beantwoorden  



  

  Wethouder Van Velzen zegt toe begin november, of zoveel eerder als 

mogelijk, de raad een rapportage toe te sturen over de problemen rond het 

gemeentelijk financieel systeem “One World” en de mogelijkheden tot 

oplossing van de problemen. 

   

  Wethouder Van Velzen zegt toe dat na het reces de Raad een overzicht zal 

ontvangen met de stand van zaken rond verzelfstandigingen In dit overzicht 

zal worden aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan. 

   

  Wethouder Van Velzen zegt toe dat de Rekenkamercommissie volgend jaar 

tijdig voldoende stukken rond de jaarrekening 2006 zal ontvangen om deze 

jaarrekening vóór behandeling van de Kadernota in de Raad te doen 

vaststellen.    

  

  Na het reces zal in de op te richten Audit-commissie worden vastgesteld 

welke aanbevelingen wel of niet en wanneer zullen worden opgevolgd. 

  Gehandeld zal worden in de geest van laatste aanbeveling van de accountant 

en de Rekenkamercommissie. De aanbevelingen zullen in een tijdpad worden 

gezet.  

  

  Wethouder Van Velzen zegt toe te proberen om voor eind 2006 meer inzicht 

te bieden in de risico’s. 

     

  Nagegaan zal worden of een voorziening voor onderhoud van 

begraafplaatsen verplicht is. 

 

  Wethouder Van Velzen zegt toe te zullen terugkomen op een gelijkwaardige 

positie van het Coornhertlyceum.  

 

  Wethouder Nieuwenburg zegt toe dat er na de zomer een studiebijeenkomst 

zal worden gehouden over het Meerjarenperspectief grondexploitaties 

Vastgoed. Hierbij zal o.a. ingegaan worden op de splitsing van de stukken  

in een summary en bijlagen en actualisatie.  

 

Wethouder Nieuwenburg zegt toe nog schriftelijke informatie te geven over 

de meevaller bij het Ziekenhuis-Noord. 

 

Wethouder Nieuwenburg zegt (nogmaals) toe dat er nadere informatie zal 

worden verstrekt over de bewoners die na sloop/nieuwbouw elders gaan 

wonen. Deze toezegging was ook al eerder gegaan in de commissie 

Ontwikkeling.  

 

  


