
Besluitenlijst commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 7 februari 2011. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 De voorzitter, de heer W. Koning, opent de vergadering. 
 
2. Spreekrecht burgers.  
 Van het spreekrecht is geen gebruik gemaakt. 
 
3. Vaststelling agenda. 
 Op verzoek van de heer Pruiksma besluit de commissie het onderwerp ‘werkbezoek Liverpool’  
 toe te voegen aan de agenda. 
 
4. Voorstel tot vaststelling van de verordening tot het wijzigen van de Verordening  
 Parkeerbelastingen 2011 ten behoeve van parkeerregulering in de Sluisdijkbuurt en  
 omgeving. 

De commissie adviseert in meerderheid de Raad hierover te besluiten conform het voorstel 
van burgemeester en wethouders en het voorstel te agenderen als hamerpunt voor de 
raadsvergadering van 14 februari 2011. De fractie van Trots bespreekt het voorstel nog in de 
fractie. 

 
5. Halfjaarrapportage Zeestad CV/BV 1 januari - 30 juni 2010. 

De commissie is van mening dat de rapportage laat ter behandeling is aangeboden en 
gedateerde informatie bevat. Op tal van aspecten is behoefte aan geactualiseerde infomatie.  
De commissie is van mening dat de rapportage op deze manier weinig sturingsmogelijkheden 
biedt. De fractie van D66 wenst een nadere schriftelijke verduidelijking van de ‘onderlinge 
dienstverlening’ tussen de ambtelijke organisatie en Zeestad en wenst een overzicht van 
projectleiders in 2010 en 2011. De fractie van de PvdA verzoekt om inzage in de 
geactualiseerde financiële gegevens. 
Wethouder Bruin geeft aan dat de rapportages zo spoedig mogelijk ná vaststelling door de 
Algemene vergadering van Aandeeldhouders (AvA) naar de raad en commissieleden wordt 
toegezonden. De rapportage over het tweede halfjaar 2010 wordt in mei 2011 in de AvA 
behandeld.  
De heer Vreugdenhil biedt aan op een aparte avond uitleg te geven over de exploitatie van 
Zeestad en de risico-analyse. 
Wethouder Bruin zegt aan de fractie van D66 toe dat de vragen schriftelijk worden 
beantwoord. Voorts zegt wethouder Bruin aan de fractie van de PvdA toe dat de 
geactualiseerde financiële gegevens ná behandeling in de AvA besloten ter inzage worden 
gelegd. 
 

6. Beheerplan openbare ruimte 2011. 
Aan de hand van een diapresentatie geeft de heer Bakker van de afdeling Stadsbeheer een  
toelichting op de onderhoudsprojecten in 2011. 
 

7. Besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en -beheer op 24 januari 2011. 
De besluitenlijst is voor kennisgeving aangenomen. 

 
8. Termijnplanning. 

De termijnplanning is voor kennisgeving aangenomen. 
 

9. Werkbezoek Liverpool. 
De heer Pruiksma licht zijn voorstel voor een werkbezoek aan Liverpool toe. 
Afgesproken is dat de informatie via de mail wordt verspreid en dat deelnemers zich uiterlijk 
vrijdag 11 februari 2011 kunnen aanmelden bij de griffie. 

 
10. Sluiting. 
 


