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Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:Aanwezig:    
De heer W. Zeekant   plaatsvervangend voorzitter 
De heer H. Jager   plaatsvervangend griffier  
De heer M. Bakker   BPP 
De heer N.C.M. de Lange  BPP 
De heer L.J.M. Schagen    BPP 
Mevrouw R.H. Uitentuis   BPP 
De heer A.N. Commandeur  CDA 
Mevrouw A.M.J. Segers   D66 
De heer G.J.M. Groot   D66 
De heer J.W.T. Smit   D66  
Mevrouw C. van den Berg  PvdA  
De heer P.C. de Waal   PvdA 
Mevrouw E.J. Helder-Pauw  VVD  
 
OOOOp uitnodiging aanwezig:p uitnodiging aanwezig:p uitnodiging aanwezig:p uitnodiging aanwezig:    
De heer J.R.P.L. Dings   PvdA, wethouder 
De heer G.H. Hefting   BPP, wethouder 
De heer J.C. Klaver   VVD, wethouder 
Mevrouw E. Kroese-Vrolijks  gemeentesecretaris 
 
AfwezAfwezAfwezAfwezig met kennisgeving:ig met kennisgeving:ig met kennisgeving:ig met kennisgeving:    
H.N.G. Brinkman   burgemeester 
De heer N.J.J.J. Buis   CDA 
 
 
 

 
1.1.1.1. OpeningOpeningOpeningOpening....    

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en de kijkers naar de live uitzen-
ding via de website welkom. Bij loting wordt bepaald, dat in geval van hoofdelijke stemming 
de heer Smit het eerst zijn stem moet uitbrengen.  
   

2.2.2.2. Vaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agendaVaststelling agenda....    
Aan de agenda worden de volgende A-punten toegevoegd:  
- Voorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanleiding van het burgerinitiatiefvoor-
stel van bewoners van de Zuiderweg. 
- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor onderzoek woonwensen jongeren 
en alleenstaanden en update Woonvisie 2008+. 
De raad stemt ermee in om dit punt als A-punt te behandelen na de mededeling van wethou-
der Hefting, dat hij in de pauze na afloop van de commissievergadering enkele vragen heeft 
beantwoord. 
  
Aan de agenda wordt het volgende B-punt toegevoegd: 
- Voorstel om in te stemmen met een aanpassing van de grens van de Wvg (Wet voorkeurs-
recht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB1. 
 

3.3.3.3. InInInInventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van ventarisatie spreekrecht burgers aan de hand van de de de de bij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zbij de griffier gemelde zaaaakenkenkenken....    
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergaderingVaststellen besluitenlijst van de vergadering van  van  van  van 8 nove8 nove8 nove8 novemmmmberberberber 2011 2011 2011 2011....    
De raad stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast. 
 

5. BBBBehandelingehandelingehandelingehandeling A A A A----punten.punten.punten.punten.    
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5.15.15.15.1 Voorstel Voorstel Voorstel Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor onderzoek woonwensen jongtot het beschikbaar stellen van een krediet voor onderzoek woonwensen jongtot het beschikbaar stellen van een krediet voor onderzoek woonwensen jongtot het beschikbaar stellen van een krediet voor onderzoek woonwensen jongeeeeren ren ren ren 
en alleenstaanden en update Woonvisie 2008+.en alleenstaanden en update Woonvisie 2008+.en alleenstaanden en update Woonvisie 2008+.en alleenstaanden en update Woonvisie 2008+.    
Conform het voorstel wordt besloten.    
    

5.25.25.25.2 VVVVoorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanloorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanloorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanloorstel over verkeersmaatregelen Zuiderweg naar aanleiding van het burgerinitiatiefvooeiding van het burgerinitiatiefvooeiding van het burgerinitiatiefvooeiding van het burgerinitiatiefvoorrrrstel stel stel stel 
van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.van bewoners van de Zuiderweg.    
De raad besluit conform het voorstel als reactie op het burgerinitiatiefvoorstel van de 
bewoners van de Zuiderweg om de onderstaande vier maatregelen uit te voeren: 
 

1) Duidelijke overgang van 60 km/h naar 30 km/h realiseren d.m.v. belijning  
2) Afvlakken van de drempels.  
3) Wegversmallingen op 2 plaatsen realiseren. 
4) Plaatsing van een permanent snelheidsbord.    

 
 

Behandeling BBehandeling BBehandeling BBehandeling B----punten.punten.punten.punten.    
Dit gaat om agendapunten, die naar verwachting discussie opleveren. 
 

6.6.6.6. VVVVoorstel om in te stemmen met een aanpassing van de grens van de Wvg (Wet voorkeuroorstel om in te stemmen met een aanpassing van de grens van de Wvg (Wet voorkeuroorstel om in te stemmen met een aanpassing van de grens van de Wvg (Wet voorkeuroorstel om in te stemmen met een aanpassing van de grens van de Wvg (Wet voorkeurs-s-s-s-
recht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB1.recht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB1.recht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB1.recht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB1.    
Conform het voorstel wordt besloten om in te stemmen met een aanpassing van de grens van 
de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) in het bestemmingsplan ZOB I, die eerder was be-
paald bij besluit van de raad van 24 september 2009, zodat de Wvg niet langer van toepas-
sing is op het gedeelte van de kavels sectie D 3592 en 3610 dat in bezit blijft van de oor-
spronkelijke eigenaren.     
 

7.7.7.7. IIIInnnngekomen stugekomen stugekomen stugekomen stukkkkken.ken.ken.ken.    
De raad besluit de ingekomen stukken 1 t/m 4 conform het voorstel van het raadspresidium 
af te doen. 
Ingekomen stuk nr. 5 (brief voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften): 
De raad besluit conform het advies van de commissie om het bezwaarschrift van de heer 
Westerweel tegen het weigeren van vergunning voor het aanleggen van een paardenbak op 
perceel Volgerweg 27, ongegrond te verklaren. 
  

8.8.8.8. MMMMededelingen.ededelingen.ededelingen.ededelingen.    
Er zijn geen mededelingen.  
    

9.9.9.9. VVVVererererslaglegging door vertegenwoordislaglegging door vertegenwoordislaglegging door vertegenwoordislaglegging door vertegenwoordigers van de raad in besturen of in commissies van gers van de raad in besturen of in commissies van gers van de raad in besturen of in commissies van gers van de raad in besturen of in commissies van 
gemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, sticgemeenschappelijke regelingen, stichhhhtingen c.a.tingen c.a.tingen c.a.tingen c.a.    
De voorzitter geeft een toelichting op de discussie in de regioraad van de Stadsregio Amster-
dam over de OV-tarieven. Voordat de definitieve beslissing wordt genomen komt hij er nog op 
terug in de raad of bij de fractievoorzitters. 
    

10.10.10.10. Sluiting.Sluiting.Sluiting.Sluiting.    
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.    Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men Voor eventuele informatie kan men 

zich wenden tot het gemzich wenden tot het gemzich wenden tot het gemzich wenden tot het gemeentehuis.eentehuis.eentehuis.eentehuis.    

 


