AGENDEREN BESPREEKPUNT COMMISSIE
De commissie Algemeen Bestuur in vergadering bijeen d.d. 18 september 2019

Onderwerp: Standplaatsen Berkel Centrum

Reden om onderwerp op agenda te plaatsen:
In de open brief van 2 september heeft de fractie WIJ Lansingerland haar zorgen geuit over de
standplaatsenkwestie in Berkel Centrum. In de brief roept de fractie het college op om in gesprek te
gaan met als doel tot een acceptabele oplossing te komen. De brief is bij het bespreekpunt gevoegd.
Te bespreken in commissie:
Met de commissie te overleggen over de ontstane commotie in Berkel Centrum als gevolg van de
standplaatsenkwestie en hoe dit in de toekomst te voorkomen.
In reactie op de brief van het college van dinsdag jl willen we de volgende vragen bespreken met
De raadsleden én wethouder:
1. Bent u het met mij eens dat onenigheid met ondernemers, winkeliers en winkeliersvereniging niet
goed zijn voor het imago van het gemeentebestuur?
2. Bent u het met mij eens dat als deze verstoorde relatie uitmondt in radiostilte tussen de
winkeliersvereniging en het college dit schadelijk kan zijn voor de verdere aankomende grote
dossiers in Berkel Centrum?
3. Dus dat dit grote gevolgen kan hebben voor de snelheid, flexibiliteit van grote dossiers: Berkel
centrum oost, Berkel centrum west, cultuurhuis, terassenbeleid??
4. Vindt u ook dat alles op alles gezet moet worden om de relatie met alle betrokkenen te
herstellen? (denk aan mediation)
De wethouder:
1. hoe kijkt u aan tegen de hardheiddsclausule uit het standplaatsenbeleid en waarom is deze niet
gebruikt om de situatie gecontroleerd op te lossen?
2. In hoeverre is overleg geweest met de nieuwe kraamhouders over alternatieven? Wat heeft u hen
kunnen bieden? En waarom zijn zij hier niet op ingegaan?
3. Waar verwacht u nog problemen? Verwacht u dat een of meerdere partijen een juridische
procedure gaan starten (Standhouders, Etos, Kaaswaag, Winkeliersvereniging)?
4. Hoe denkt u dat de bevolking hiermee omgaat? Hoe gaat u er bijvoorbeeld voor zorgen dat de
inwoners van Lansingerland niet langer de noodzaak zien tot het sturen van ingezonden brieven in de
heraut mbt dit onderwerp?
5. Kortom: Is de onrust nu weg?
6. Hoe was de reactie van de Etos en de Kaaswaag?
7. Hoe kunt u deze zaken voorkomen in het nieuwe standplaatsenbeleid?
8. Hoe is nu de verhouding tussen winkeliers, winkeliersvereniging en gemeente?
9. Wat is er voor nodig om deze relatie te verbeteren?
Ondertekening en naam, WIJ Lansingerland Petrine van Olst

