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Voorzitter
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: Pieter van de Stadt
: Simon Fortuyn en Albert Abee

Afwezig
Petra Verhoef (PvdA), Erik Jonker (D66), Henk Meester (L3B)
Agenda
1. Opening en mededelingen voorzitter
2.

Inspreker(s)
Geen

3.

Vaststelling besluitenlijst vorige vergadering
Conform

4.

Vaststelling agenda en inventarisatie rondvragen
Wouter Hoppenbrouwer L3B wil een verklaring afleggen. De voorzitter stelt voor dit als bespreekstuk 5a
te agenderen. De commissie is akkoord, huidig punt 5a wordt dan vernummerd naar punt 5b.
Rondvraag door Sam de Groot PvdA over informatievoorziening aan de raad over ontwikkeling Berkel
centrum.

5.

Bespreekpunten
5. a Verklaring Wouter Hoppenbrouwer (l3B)
5.5. b Bespreekpunt werkgroep ingekomen stukken (5 min eerste termijn/3 min tweede termijn)
De werkgroep bereidt een initiatiefvoorstel voor. Dit gaat eerst langs het college en komt dan in de
raad (waarschijnlijk januari)
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Stukken ter advisering aan de raad
6.a.
6.b.

Fonds Bovenwijkse Voorzieningen
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.
Het Lansingerlands Initiatief
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

6.c.

Krediet contractuele terugkoop opstallen Bosland
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

6.d.

Reactie op brief provincie Zuid-Holland inzake financieel toezicht jaarrekening 2015
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

6.e.

Financiële verordening Lansingerland 2017
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

6.f.

Vaststellen belastingverordeningen en tarieventabellen 2017
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

6.g.

Vaststellen van de legesverordening en bijbehorende tarieven 2017
Het stuk gaat als hamerstuk naar de raad.

7.a.

Actualiteiten uit het college
Wethouder Abee over Eneco

7.b.

Actualiteiten uit de commissie
geen

7.c.

Verbonden partijen
Burgmeester vd Stadt over VVR en Metropoolregio

8.

Rondvraag en sluiting
Sam de Groot PvdA over informatievoorziening aan de raad over ontwikkeling Berkel centrum.
De vergadering wordt gesloten om 22.44 uur.

Toezeggingen commissie 7 december 2016
Simon Fortuyn
Het Lansingerlands Initiatief: de wethouder gaat na of de termen in verschillende tekstfragmenten
aangaande de toetsing van voorstellen gelijkluidend en past dat zo nodig aan.
Het Lansingerlands initiatief: de wethouder neemt een passage op in de verordening die afdekt dat er
jaarlijks tweemaal een mogelijkheid is tot beslissen i.p.v. eenmaal per jaar.
Bestuurlijke planning: De wethouder neemt het onderwerp Actieplan Gewoon Doen op in bestuurlijke
planning.
Albert Abee
Financiële verordening: De wethouder oriënteert zich op de mogelijkheid om bij de kadernota en
begroting 2018 duidelijker aan te geven welke budgetten gemoeid zijn met de verschillende
doelstellingen. Dit om de raad te faciliteren duidelijker keuzes te kunnen maken.
Financiële verordening: de wethouder komt inhoudelijk terug op de vraag over de mogelijkheid om
afwijkingen als procentuele weergaven op te nemen (al dan niet in combinatie met absolute getallen).
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Legesverordening: de wethouder zoekt uit nader uit of het mogelijk het voorstel dit jaar al aan te passen
en de tarieven voor het organiseren van bijzondere evenementen door Lansingerlandse
Oranjeverenigingen kostendekkend te maken en zo niet (bij andere activiteiten) het tarief in 2018
kostendekkend te maken.
Fonds Bovendijkse Voorzieningen: de wethouder beantwoordt schriftelijk de vraag van dhr Vink, hoe het
kan dat in de hele tabel per regel het bedrag in de eerste kolom gelijk is aan de som van de kolommen
twee en drie. Behalve in de laatste regel die gaat over Spoorhaven. Dat scheelt ongeveer twee ton.
Centrum Ontwikkeling Berkel: de wethouder agendeert het onderwerp in commissieverband om de
ontwikkelingen Berke Centrum nader met de raad/commissieleden nader te bespreken.
Verbonden partijen/Geheime stukken Prisma, onder beheer van Hoefweg: de wethouder verstrekt de
gevraagde stukken onder oplegging geheimhouding aan een raadslid dat daarom vraagt, i.c. raadslid
Neeleman.
Pieter van de Stadt
VRR: de burgemeester informeert de raad over het moment van reflectie door de raad op het Plan
Brandweerzorg en neemt dit op de bestuurlijke planning.
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