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Bij de behandeling van agendapunt 10 “voorbereidingskrediet Kerkakkers” in de
commissievergadering van 14 januari zijn een aantal vragen onbeantwoord gebleven en
zijn er toezeggingen gedaan.
Vraag 1: Wanneer wordt de gebiedsvisie Kerkakkers door het college vastgesteld?
Antwoord: Naar verwachting wordt de gebiedsvisie naar verwachting eind januari / begin
februari vastgesteld. De afdeling zal het college adviseren om in het plan alleen
grondgebonden woningen op te nemen, dit in afwijking van de concept-gebiedsvisie. In
totaliteit gaan we uit van circa 37 grondgebonden woningen, deels aaneengebouwde
woningen en semi-bungalows.
Vraag 2: Kunt u aangeven, waarom de Raad in moet stemmen met het
voorbereidingskrediet in relatie tot het amendement van 2007.
Antwoord:
Bij amendement heeft de raad in oktober 2007 een maximale reserve ad € 200.000,-- voor
gebiedsvisies beschikbaar gesteld. De storting in deze reserve komt ten laste van de
algemene reserve. In de afgelopen jaren zijn in de reserve gebiedsvisies de gelden gestort
voor de daadwerkelijke bestedingen tot een bedrag van € 127.500,00. Ook hebben
terugstortingen plaatsgevonden (€ 37.500,00) nadat door uw raad de exploitatieopzet voor
de desbetreffende locatie is vastgesteld. Deze reserve is dus niet volledig ten laste van de
algemene reserve gebracht. Er resteert nog € 110.000,00 voor nieuwe ontwikkelingen.
Voor het voorbereidingskrediet Kerkakkers moet nu een storting plaatsvinden in de
bestemmingsreserve. Voor nadere specificatie verwijzen wij u naar het aan u verstrekte
overzicht.
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Toezegging 1:
Wethouder Verhoeven heeft een 2e informatieavond toegezegd.
Deze zal worden gehouden na de vaststelling van de gebiedsvisie en nadat alle insprekers
een zienswijzeverslag hebben ontvangen.
Toezegging 2:
Wethouder Verhoeven heeft een aangepast raadsvoorstel toegezegd n.a.v. opmerkingen
vanuit de commissie.
Het raadsvoorstel is aangepast conform de opmerkingen. Het gewijzigde raadsvoorstel
hebben wij als bijlage bij deze memo toegevoegd. De gewijzigde passages in het
raadsvoorstel zijn cursief weergegeven.
Adri Visser.
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