Verslag raadscommissie
Datum:
Tijd:
Plaats:

1.

2.
3.

11 april 2011
20.00 uur
Raadszaal

Vaststellen van de agenda.

De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Vaststellen van het verslag van 14 maart 2011.

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

Bespreken van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en daarmee
samenhangende voorstellen.

Door verschillende fracties worden diverse technische vragen gesteld die door wethouder Bax
beantwoord worden. Hij zegt toe dat de vragen die nu niet beantwoord kunnen worden later
schriftelijk beantwoord zullen worden. (de schriftelijke antwoorden zijn als bijlage bij dit
verslag gevoegd)

4.

Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de verplaatsing
van de bewaakte fietsenstalling.

Door verschillende fracties worden diverse technische vragen gesteld die door wethouder
Wijnen beantwoord worden. Toegezegd wordt dat het verkeersbesluit met betrekking tot de
fietsparkeerstroken aan de Corridor ter inzage gelegd zal worden in de raadleeskamer. Ook een
overzicht van besproken locaties voor een fietsenstalling zal ter inzage gelegd worden.
De fractie van de PvdA geeft aan een reactie op hun suggestie eventuele overkapping van die
stalling in een reactie van het college te missen.
Een groot aantal fracties spreekt nu al uit te twijfelen aan de noodzaak van verplaatsing.

5.

Bespreken van de Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het
Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen voor het cursusjaar 2011-2012.

Er worden met betrekking tot de verordening CMD geen vragen gesteld, wel wijst de fractie van
de VVD op de het gevaar van leegloop bij een aantal cursussen als gevolg van de stijging van
tarieven. Naar aanleiding van de bespreking van dit onderwerp vraagt de fractie d’66 hoe het
staat met de “bezuinigingsgesprekken” met de culturele instellingen. Wethouder Wijnen zegt de
raad daarover in een later stadium te informeren.
6.

Rondvraag.

Aan de voorzitter wordt gevraagd om meer ruimte voor een opiniërende bespreking van de
stukken. De voorzitter wijst erop dat dat niet aan hem is. De raadsleden hebben immers die
ruimte en mogen die, wat de voorzitter betreft, nagenoeg onbeperkt invullen.
De heer Geldens spreekt zijn ongenoegen uit over de geringe omvang van de raadsagenda nu en
ook de afgelopen maanden. Hij wil daar werkafspraken over maken. Zijn collega’s verwijzen
hem naar het presidium.
Mevrouw Krikhaar deelt onder verwijzing naar haar opmerkingen in de laatste raadsvergadering
mee dat in de politiecommissie is afgesproken dat de aanbevelingen van de fractievoorzitters op
het meerjarenbeleidsplan van de politie in een door de raad (op 28 april 2011) te bekrachtigen
brief aan de korpschef zullen worden vastgelegd.
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