
Raadsvergadering 15 april 2010

1. Vragenuur
De door de fractie GLH gestelde vragen over cultureel bedrijventerrein
Nieuwe Energie worden beantwoord door wethouder Van Velzen.

2. Vaststelling van de agenda
Agendapunt 6 A.L. Dyserinckstraat wordt opgewaardeerd naar
bespreekpunt.
Tot commissie Onderzoek Geloofsbrieven worden benoemd:
mevr. Langenacker, mevr. Otten en dhr. Snoek.

3. Vaststelling ontwerp-notulen van de vergadering van 10 maart 2010,
11 maart 2010 en 1 april 2010
In de notulen van 10 maart wordt mevr. De Leeuw genoemd als lid van de
SP. Dit moet veranderd worden in OPH.
In de notulen van 1 april is door de wethouder toegezegd het onderwerp
Rode Loper nogmaals te behandelen in de cie. Beheer.
De notulen worden met in achtneming van bovengenoemde wijziging
vastgesteld.

4. Ingekomen stukken
N.a.v. categorie VI
Door fractie D66 – mevr. Van Zetten wordt verzocht de antwoorden op
gestelde art. 38 vragen m.b.t. Landal Greenpark – Spaarnwoude de
agenderen voor de volgende commissie Beheer.

5. Geloofsbrieven schaduwraadsleden
De commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van
genoemden heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden.
De verklaring wordt voorgelezen door mevr. Langenacker
De volgende schaduwraadsleden zijn benoemd:
De heer Schouten voor de heer Van de Manakker in de commissie Beheer;
De heer Jonkers voor de heer Hiltemann in de commissie Ontwikkeling

6. Verkoop A.L. Dyserinckstraat 2 t/m 12, 20 (zienswijze)
(2009/215067)
Agendapunt opgewaardeerd naar bespreekpunt.
Besluit: conform

6.1 Motie S.O.S. Projectregie: Stremmen Of Stuwen
De aangepaste motie ingediend door de fracties Trots en Actiepartij
wordt aangenomen.
De woorden – zo niet trainerend - en – obstructie – zijn voor de stemming
verwijderd uit de tekst.
De fractie VVD stemt tegen de motie; de fracties D66, SP, CDA en GLH
geven een stemverklaring.
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6.2 Motie Dyserinck: Gemeentelijk Geduld niet langer Geduld
De motie indiend door de fracties Trots en Actiepartij wordt verworpen.
De fracties D66, SP, CDA en GLH geven een stemverklaring. De fracties
Trots en Actiepartij stemmen voor de motie.

De wethouder zegt toe de vorderingen van het project in de volgende
commissievergadering te bespreken.

7. Vaststelling bestemmingsplan Land in Zicht
(2010/52446)
Conform.
De fracties van de Actiepartij, Trots en OPH (1) stemmen tegen het
voorstel.

7.1 Amendement Pand In Zicht
Het amendement ingediend door de fracties van Trots en Actiepartij wordt
verworpen.
De fracties Trots en Actiepartij en 1 raadslid van OPH stemmen voor het
amendement.

8. Stand van zaken coalitievorming
Mevrouw van Zetten geeft aan dat er een coalitieovereenstemming is
bereikt. Na akkoord van de ledenvergadering van dinsdag 20 april a.s.
zal woensdag de raad worden geïnformeerd over het coalitieakkoord
‘Het oog op morgen’.

9. Motie Vreemd Weg uit de Kruisweg
De motie ingediend door alle fracties wordt aangenomen.






