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Toelichting:
Het voorstel tot ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug was oorspronkelijk als hamerstuk
opgenomen op de agenda van de raad van 25 april 2006. Op verzoek van de fractie van B.V.
DORDT, die het niet behandelrijp achtte, is het voorstel van de agenda afgevoerd met het
verzoek het eerst in de Adviescommissie te bespreken.
Agendacommissie 9 mei:
De AC besluit het voorstel voor te dragen voor behandeling in één van de opiniekamers van de
Adviescommissie van 16 mei 2006.
Opiniekamer 16 mei:
In de opiniekamer leven vragen over de noodzaak tot het doen van de voorgestelde duurzame
investering in plaats van het plegen van groot onderhoud, de hoogte van de te hanteren
huurprijs, het behoud van de historische elementen en het handhaven van de beeldbepalende
kwaliteit van de kiosken. De vertegenwoordigers van VVD, CDA, CU/SGP, ECO-Dordt en D66
gaan akkoord met agendering in de Hamerraad van 30 mei. De vertegenwoordigers van PvdA,
BVD en VSP nemen het voorstel mee terug voor nader fractieberaad en zullen via de
agendacommissie aangeven of zij het voorstel al of niet willen agenderen voor de Debatraad van
30 mei. De fractie van GL is niet vertegenwoordigd.
Agendacommissie 23 mei:
De fracties van VSP en Beter Voor Dordt verzoeken om een week respijt om aanvullende
informatie te vergaren. De PvdA heeft zich inmiddels nader laten informeren en kan zich met die
kennis vinden in het voorstel.
Agendacommissie 30 mei:
Niet aan de orde geweest. Fracties VSP en Beter Voor Dordt hebben nadere informatie
ontvangen en laten de griffier voor 7 juni weten hoe men verder wil met dit voorstel.
Agendacommissie 13 juni:
Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk in de gemeenteraad van 4 juli waarbij het
kernpunt van debat is de vraag of met dit voorstel en het voorgestelde materiaalgebruik de
huidige karakteristieke uitstraling voldoende behouden blijft.
Raad 4 juli 2006:
Besluit: De raad stemt in met het beschikbaar stellen van een krediet voor de ontwikkeling van de
kiosken op de Vriesebrug, met de aantekening dat de fractie van VSP wordt geacht tegen te
hebben gestemd.
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