Besluitenlijst van Bestuur en Middelen 24 november 2015
1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Besluit
De voorzitter opent de vergadering. Er is een mededeling aangaande de agenda
van 8 december. Het verzoek ligt voor om eerder te starten gezien het volle
programma over veiligheid, daarnaast is gevraagd of alle drie de commissies de
evaluatie van het voorzitterschap willen agenderen. De commissie besluit om 8
december om 19.00 uur te starten en te vergaderen op het stadskantoor. De
agenda zal hierop aangepast worden.
De commissie besluit om agendapunt 4 in beslotenheid te
behandelen. Daarnaast besluit de commissie agendapunt 9 in beslotenheid te
behandelen gelet op de geheime bijlagen. Dit punt zal als laatste worden
behandeld.

2

Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 17 november 2015
Besluit
De commissie stelt de besluitenlijst vast.

3

Vragen aan het college
Besluit
Mevrouw Koene vraagt wanneer de vereniging Goed Af antwoord kan
verwachten op haar brief (RIS 1556135). De brief is gericht aan raad. In de
besloten commissievergadering van 13 oktober 2015 is hierover gesproken. De
commissie vraagt het college de brief te beantwoorden en ontvangt graag een
afschrift van deze brief. De commissiegriffier zal dit verder oppakken.

STUKKEN TER BESPREKING
4

Mededeling vanuit onderzoeksteam ToBe
Besluit
Het onderzoekvoorstel wordt door de commissie besproken. De commissie geeft
aan welke aanpassingen zij terug wensen te zien in het voorstel. De commissie
besluit het definitieve voorstel als hamerstuk te agenderen in de
raadsvergadering van 15 december.

Pagina 1

5

Raadsinformatiebrief over Aanpak leegstand Binnenstad (1551153)
Besluit
Het gesprek in de commissie richt zich op de vraag of de voorgestelde aanpak
wel vernieuwd is. De visie op de aanpak van leegstand ontbreekt. Daarnaast
vraagt de commissie zich af of dit geen raadsvoorstel dient te zijn. De
portefeuillehouder geeft aan dat de middelen eerder beschikbaar zijn gesteld aan
het programma levendige binnenstad. Toch verwijst de tekst van de
raadsinformatiebrief naar een eerder voorstel over de aanpak van leegstand.
Aangezien onduidelijk is of dit een raads- of collegebevoegdheid is, besluit de
commissie de raadsinformatiebrief als bespreekpunt te agenderen. Vanuit de
fractie D'66 zullen vragen naar de portefeuillehouder worden gestuurd.
Afhankelijk van de beantwoording kan het stuk bij vaststelling van de agenda
voor de raad van 15 december alsnog als hamerstuk worden afgehandeld.

6

Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66
over verlevendigen binnenstad (1579388)
Besluit
De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De
Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem
en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn
visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken
over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de
waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de
wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie
graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij
de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder
zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over
het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het
college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de
bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening
uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

7

Brief van bewoners Wijnstraat over aanvraag omgevingsvergunning voor een
terrasboot Voorstraathaven (1570377)
Besluit
De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De
Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem
en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn
visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken
over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de
waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de
wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie
graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij
de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder
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zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over
het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het
college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de
bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening
uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

8

Brief van VVE Wijnstraat 184-200 over aanvraag omgevingsvergunning
Wijnstraat 182 voor een terrasboot (1556144)
Besluit
De onderdelen 6 tot en met 8 worden in gezamenlijkheid behandeld. De heer De
Bruin spreekt in op dit onderwerp en geeft een toelichting op de situatie van hem
en zijn buren. Ook de heer Barone spreekt in en geeft een toelichting over zijn
visie op verlevendiging van de binnenstad. In de commissie wordt gesproken
over het spanningsveld tussen levendigheid en overlast. Overlast op de
waterweg als ook voor bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd naar de
wijze waarop gehandhaafd wordt op het water. Daarnaast wil de commissie
graag de richtlijnen ontvangen van de wethouder die bekeken zullen worden bij
de behandeling van de vergunningaanvraag voor de terrasboot. De wethouder
zegt toe deze nogmaals te versturen. Ook wordt de gevraagde informatie over
het starten van het handhavingspakket verzonden. De commissie roept het
college op in deze zaak rekening te houden met de privacyaspecten van de
bewoners alsmede de mogelijke precedentwerking die van vergunningverlening
uitgaat. De commissie besluit dat de brieven voldoende besproken zijn.

9

Beschikbaar stellen van krediet en kennisnemen van de voorlopige Prognose
Grondbedrijf 2016 (1596025)
Besluit
De prognose van het grondbedrijf wordt in beslotenheid gepresenteerd aan de
commissie.
De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk te agenderen in de
gemeenteraadsvergadering van 15 december 2015.

10

Uitkomsten motie Houdbare Dordtse Gemeentefinanciën (Motie 35, KN 2016)
(1572063)
Besluit
De commissie besluit de werkgroep verbetering P&C producten te vragen met
een concreet voorstel voor de verbeteringen te komen. Dit voorstel zal dan
wederom geagendeerd worden in de commissie.
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