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Besluitenlijst van de BESTOTEN vergadering van de Politieke avond Westerveld d.d. 26 oktober 2021
Aanwezig

Voorz¡tter
Griffier

H. Jager
R.

Raadsleden
D66

Weernekers

A.R. Oosterhuis
G.J. Ballast, J.A.G. van der Weyde
J. Puper, H.A. Jansen
M. van de Kasteelen, W. Beets, J.N. de la Mar
R. Masselink-Den Hollander, C.N.G. Starke, J.P. Slootweg
J. Mones-Kassies, J.H. Bruursema, M. Mulder-Van Eerden
G. Kiers, A.K. Schoenmaker, K. Molenkamp
K.H. Smidt, H. Doeven, J.Y.A. de Haas
D.B. Bruijn-Van den Berg

CDA

PvdA
Progressief Westerveld

WD
Gemeentebelangen
DSW

Wethouders
Gemeentesecretaris
Afwezig m.k.

Opening
-De voorzitter opent de vergadering en constateert dat de vergadering voltallig is. Voorgesteld wordt de
vergadering verder in beslotenheid te laten plaatsvinden in verband met het vaststellen van een
besluitenlijst van een besloten vergadering.
-De raad stemt unaniem hiermee in.
vaststell¡ng agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld waarbij de heer De la Mar verzoekt nog een vraag te mogen
stellen met het oog op het kunnen spreken over de taxatie als onderliggend stuk bij de grondexploitatie Aldi
in de navolgende openbare vergadering. Hiermee wordt ingestemd.

Agendapunt

L

Onderwerp:

Vaststellen besluitenlijst besloten Politieke Ronde van 5 oktober 2021

Portefeuillehouder
Besluitpunt(en)
Vaststelling concept besluitenlijst PaW 5 oktober 202I (besloten deel)

Toelichtins
-De heer De la Mar stelt voor de passage bij het eerste onderwerp (grondexploitatie Aldi)
Aan het eind von de behondeling geeft de heer De lo Mor hier in de raad op terug te willen komen,
aangezien hij hier niet von op de hoogte wos op het moment dat het bestemmingsplon op 31 augustus j.l.
werd behandeld.
Te vervangen door:

Aan het eind van de behandeling geeft de heer De la Mar aan hier in de rood op terug te willen komen,
aangezien hij in de veronderstelling verkeert dot het college steeds aongegeven heeft dat plonschode voor
rekening van de Aldi zou komen. Hij vindt dat het college onjuiste informotie heeft gegeven. Hij was hier niet
von op de hoogte op het moment dat het bestemmingsplon op j7 augustus jl. werd behondeld.
-De heer De la Mar vraagt of hij in de navolgende openbare raadsvergadering over de taxatie kan praten
zonder de cijfers te noemen.

-Wethouder Smidt geeft aan dat er inderdaad in het openbaar over de methodiek kan worden gesproken
mits er geen eijfers worde-n genoe-md.
Concfusr'eJoorzitter
De raad stemt in met de voorgestelde wijziging waarmee de besluitenl¡jst gewijzigd wordt vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de openbare vergadering van de Pol¡tieke avond Westerveld d.d. 30 november 2021

de griffier,

R.

