
Besluitenlijst vergadering commissie Bestuur en Middelen van 25 februari 2013 (IR13.0094) 
 

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Fritzsche, opent de vergadering. 

 

2. Spreekrecht burgers. 
Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt.   
 

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
Presentatie 

 

4. Evaluatie Afstootnota. 
Wethouder Den Dulk en teamleider Grondzaken, de heer R. van Erp, geven een korte presentatie over de 
voortgang in het afstoten van gemeentelijk vastgoed. De commissie neemt kennis van de presentatie. 
Wethouder Den Dulk zegt toe dat: 
- de commissie eind 2013 een update van de voortgang en ontwikkelingen in het afstoten krijgt; 
- een schriftelijke toelichting komt over de waardebepaling van het Postkantoor; 
- een korte toelichting komt over (de besluitvorming met betrekking tot) het terugvloeien van middelen naar 
 de reserve Stadshart.  

 
Ter advisering 

 

5. Voorstellen tot vaststellen van de Prijzenlijst 2013, waarin de door de gemeente te hanteren 

 grondprijzen zijn vastgelegd. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 4 maart 2013. 

 

6. Voorstel tot vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum 

 Alkmaar. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 4 maart 2013. 

 

7. Voorstel tot vaststelling van de Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten en 

 randvoorwaarden met betrekking tot de exploitatie van Willemsoord 2013. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp. De fractie van D66 wenst het voorstel als bespreekpunt te 
agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart 2013. De fractie van D66 overweegt een amendement in te 
dienen met betrekking tot het uitbreiden van het aantal commissieleden van vijf naar zes om zo een 
evenredigere samenstelling van de commissie te krijgen. 
 
De griffie zal vóór de raadsbehandeling van het raadsvoorstel antwoord geven op de vraag of artikel 13 dient te 
worden aangevuld met de mogelijkheid tot het uitnodigen van ‘derden’, zoals wel in de toelichting is 
weergegeven. Tevens zal de griffie de vraag beantwoorden hoe wordt omgegaan met de informatievoorziening 
van de plaatsvervangende leden. 

 

8. Voorstel tot het instellen van de onderzoekscommissie Willemsoord. 
De commissie acht het voorstel unaniem besluitrijp en stelt voor dit als hamerpunt te agenderen voor de 
raadsvergadering van 4 maart 2013. De fractie van D66 komt wellicht met een tegenkandidaat van de zijde van 
de coalitiepartijen, een en ander afhankelijk van de besluitvorming met betrekking tot het voorstel tot vaststelling 
van de Verordening commissie van onderzoek naar alle facetten en randvoorwaarden met betrekking tot de 
exploitatie van Willemsoord 2013 (met betrekking tot het aantal commissieleden).  
 
Ter bespreking 

 

9. Beantwoording schriftelijke vragen Sail 2013. 
Dit onderwerp is geagendeerd op verzoek van de fractie van de ChristenUnie. De fractie wil met de commissie 
en de wethouder van gedachten wisselen over het optimaliseren van de mogelijkheden voor lokale 
ondernemers en schepen om van Sail 2013 te profiteren. De commissie neemt kennis van de beantwoording 
van wethouder Visser. Wethouder Visser zegt toe dat de commissie in het eerste kwartaal van 2014 een 
evaluatie van Sail 2013 wordt aangeboden. 

 

  



Overig 

 

10. Besluitenlijst van de commissie Bestuur en Middelen van 21 januari 2013. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 

 

11. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 

 

12. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 


