
Besluitenlijst vergadering commissie Maatschappelijk ontwikkeling van 18 mei 2009 
 
1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter, de heer Visser, opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen. 
 
2. Spreekrecht burgers. 
Mevrouw van der Bor (Regenboogschool / Kompasschool / de Pijler) spreekt in over agendapunt 4. Zij geeft aan 
dat een afstand van 6 kilometer voor veel kinderen te ver is in verband met hun beperkingen. Ook zijn er 
volgens haar al diverse financiële voordelen behaald bijvoorbeeld in verband met de daling van het aantal 
leerlingen.   
 
3. Vaststelling agenda. 
De agenda is gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 5 en 6 zijn in samenhang behandeld. Overigens is de 
agenda ongewijzigd vastgesteld.  
 
4. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer 2009. 
Wethouder Smit geeft naar aanleiding van opmerkingen vanuit de commissie aan dat zij het voorstel 
terugneemt en opnieuw zal bezien. De opmerkingen van de commissie, de inspreker en de brief van Stichting 
Samenwerkingsschool met betrekking tot dit onderwerp worden hierbij meegenomen. Tevens verzoekt de 
wethouder om eventuele vragen met betrekking tot dit onderwerp aan haar kenbaar te maken. 
 
5. Discussienotitie wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud 
buitensportaccommodaties; alternatieven. 
 
6. Notitie met betrekking tot wijziging van het tarieven- en subsidiestelsel sport en onderhoud 
buitensportaccommodaties. 
De heer Pool geeft een presentatie waarbij hij een toelichting geeft op de discussienotitie; alternatieven.  
 
De commissie geeft aan dat de maatschappelijke effecten van de besluitvorming rondom de kadernota lokaal 
sportbeleid “Wat ons beweegt” en de Voorjaarsnota 2006 onvoldoende zijn ingeschat. De commissie geeft in 
meerderheid aan dat daarom de kadernota lokaal sportbeleid aangepast moet worden. Een minderheid wil 
doorgaan op de ingeslagen weg en de resultaten hiervan verwerken in de kadernota lokaal sportbeleid. 
 
In de raadsvergadering van 25 mei 2009 zal mogelijk een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend 
worden met betrekking tot het terugdraaien van de besluitvorming omtrent de kadernota lokaal sportbeleid en de 
voorjaarsnota 2006.       
 
7. Besluitenlijst van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 20 april 2009. 
De commissie neemt kennis van de besluitenlijst. 
 
8. Termijnplanning. 
De commissie neemt kennis van de termijnplanning. 
 
9. Sluiting. 
De voorzitter sluit de vergadering. 
  
 


