
  

 

 
    

       
     
 

 

 

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

 

   Datum woensdag 15 maart 2006 om 13.30 uur  

 

 

1. Vragenuur   

 De vragen van dhrn. Elbers en Van Velzen inzake diverse onderwerpen 

worden beantwoord door wethouder Visser (vraag 1 en 4), wethouder 

Barnhoorn (vraag 2) en wethouder Divendal (vraag 3).  

 

 Wethouder Barnhoorn zegt toe dat de nieuwe raad in de volgende periode 

een besluit zal moeten nemen over het nieuwe beleid met betrekking tot de 

uitstroom van ID-baners. 

 

 Wethouder Visser zegt toe dat de nota Brugbediening aan de orde zal komen 

in de commissie Beheer (voorheen de commissie SB). 

  

2. Vaststelling van de agenda 

 Agendapunt 9 “Vaststelling Milieuwerkprogramma 2006” en agendapunt 11 

“Verkoop Jansstraat 42” zullen eerst worden besproken in de commissie. 

 

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van woensdag 15 

februari 2006 om 13.30 uur   

 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  

   

 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 heren Lantink en Hagen inzake Gewoon Doenkrant 2006 

(Gedrukt stuk nr. 61/Pop). Behandeling heeft plaatsgevonden.  



b. dhr. Elbers en mevr. Van der Molen inzake ontruiming Gedempte 

Oude Gracht (Gedrukt stuk nr. 63/Pop). Behandeling heeft 

plaatsgevonden.  

c. dhr. Elbers en mevr. Van der Molen inzake herinrichting terrein 

rond de Zandwaaier en de watertoren (Gedrukt stuk nr. 64/Visser). 

Behandeling heeft plaatsgevonden.  

 

5. Prestatieplan Unie van Vrijwilligers 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 55/Grondel) 

 Besluit: conform 

 

6. Actualisering Inspraakverordening  

(Gedrukt stuk nr. 56/Pop) 

Besluit: conform 

 

7. Sanering geluidbelaste woningen 

(Gedrukt stuk nr. 57/Grondel) 

Besluit: conform. De fracties van SP en Partij Spaarnestad geven een 

stemverklaring. 

 

De vraag van de SP inzake dekking voor het te verwachten tekort kan worden 

meegenomen bij de behandeling van het Milieuwerkprogramma 2006 in de 

commissie. 

 

8. Kredietaanvraag Zuidtangent Telematica 

(Gedrukt stuk nr. 58/Divendal) 

Besluit: conform 

 

9. Vaststelling Milieuwerkprogramma 2006 

 (Gedrukt stuk nr. 59/Grondel) 

 Besluit: bespreken in commissie 

 

10. Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluit Zuid Schalkwijkerweg 

 (Gedrukt stuk nr. 60/Rietdijk) 

 Besluit: conform 

 

11. Verkoop Jansstraat 42  

(Gedrukt stuk nr. 62/Grondel) 

 Besluit: bespreken in commissie 

 

12. Verkoop grond aan de Claes Tillyweg aan COT 

(Gedrukt stuk nr. 65/Grondel)  

 Besluit: conform 

 

13. Enquête Vastgoed 

(Gedrukt stuk nr. 54) 

 Besluit: conform 

 



 Motie 1 “Vastgoed”, ingediend door de fractie van de VVD wordt 

verworpen. De fracties van VVD, D66, HLL, Fractie Van Hoeijen, Partij 

Spaarnestad en SP stemmen voor de motie. 

 De heer De Lange (PvdA) onthoudt zich van stemming 

 

 De burgemeester zegt toe dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 

ambtelijke organisatie beter geregeld zal worden bij de vorming van het 

nieuwe college van B&W. 

 

 14. Onderzoek geloofsbrieven in verband met toelating leden van de 

gemeenteraad 

 De geloofsbrieven zijn goedgekeurd. Toegelaten tot de raad zijn  

dhr. C. Kaatee, dhr. J. Nieuwenburg, mevr. M. Zoon, dhr. O. Oktay, mevr. 

J.M.J. Kropman, dhr. A. Overbeek, mevr. H. Koper, dhr. J.A. de Ridder, 

mevr. M. Lodeweegs, dhr. M. Aynan, dhr. J. Fritz, dhr. P. Moltmaker, mevr. 

P.J. Bosma-Piek, dhr. C. van Velzen, dhr. A.J. v.d. Beld, dhr. M.L. Hagen, 

dhr. S.J.A. Hikspoors, mevr. D. Eikelenboom, dhr. W.A. Catsman, dhr. 

J.J. Visser, mevr. M.J.M. Keesstra-Tiggelman, dhr. C.J. Pen, dhr. 

L.J. Mulder, mevr. T.E.M. Hoffmans, dhr. A Azannay, mevr. A.L.M.G. de 

Jong, dhr. F.H. Reeskamp, mevr. L.C. van Zetten, mevr. H. van der Molen, 

dhr. P.G.M. Elbers, mevr. S.M.J.G. Gesthuizen, mevr. S. Özoğul-Özen, dhr. 

B.C. Roos, dhr. R.H.C. Hiltemann, dhr. P.A. Wever, dhr. T.J. Vreugdenhil, 

dhr. C.A.S. de Vries, dhr. J. Vrugt en dhr. J.A. Bawits. 

 


