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1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer P.R. Reenders, opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

Wethouder Van Dongen deelt mede dat de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
fractie van de Vrije Socialisten over de Beachclub bij strandslag Duinoord morgen worden 
behandeld in het college en dat deze zo spoedig mogelijk daarna wordt toegezonden. 

 

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

3. Vaststelling agenda. 
De agenda is ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie Afval is Grondstof. 

De commissie acht het voorstel bij meerderheid besluitrijp en adviseert het voorstel te agenderen 
als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 30 maart 2015.  
De fractie van de VVD acht het voorstel niet besluitrijp. De fractie is van mening dat er nog 
onvoldoende duidelijkheid is over het handhavingsaspect, de financiële consequenties en het 
communicatieplan. 
De fractie van het CDA wenst in de raad een discussie over de vraag wanneer de pilot als 
geslaagd worden beschouwd.  
De fractie van de VVD wenst in de raad een discussie over het handhavingsaspect. 
De fractie van Behoorlijk Bestuur heeft een amendement aangekondigd waarbij de afstand van 
woningen tot de ondergrondse restvuilcontainers wordt gemaximeerd. 
Wethouder Van Dongen zegt toe dat de vragen van het CDA en de VVD nog vóór de 
raadsvergadering schriftelijk worden beantwoord. Verder verwacht de wethouder de evaluatie van 
de pilot (door de HVC) na een half jaar te kunnen aanbieden. 

 
 De commissie spreekt de wens uit een werkbezoek aan de HVC te brengen. 
 
5. Sluiting. 
 


