NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING van 18 mei 2017 19.30 uur
Voorzitter:
Griffier:
Aanwezige raadsleden:

Tevens aanwezig de collegeleden:
M.k.a.:

E. van Lente
H.P. Reijsoo
CDA: Van Bruggen, Koster, Rutgers-Swartjes, Wijnstra
PvdA: Heres, Kuiper, Rus
ChristenUnie: De Jong
VVD: Journée
Van Dijk, Van de Kolk, De Vries
Berghuis, Doesburg

1.

Opening en vaststelling agenda
Opent vergadering, heet aanwezigen welkom en meldt dat mw. Doesburg en dhr. Berghuis
hebben bericht verhinderd te zijn.
Wijnstra
Spreekt ambtsgebed uit.
Voorzitter
Constateert dat de agenda conform kan worden vastgesteld. Memoreert dat de griffier inz.
agendapunt 10 een erratum heeft gemeld.
Voorzitter

2.

Vragenuur voor raadsleden
Uitgangspunt van het nieuwe Schadeprotocol waarover de NCG o.a. raadsleden op een bijeenkomst op 11 mei jl. heeft geïnformeerd is dat een Onafhankelijke Schadeafhandeling
Commissie de rol van de NAM gaat overnemen inz. beoordeling en toekenning van schades, volgens kaders die de NCG vaststelt. De NCG bespreekt dit in een werkgroep met 12
gemeenten die via burgemeesters in dat gremium vertegenwoordigd zijn. Wat is de rol van
de burgemeesters in die werkgroep en in hoeverre hebben zij invloed op de opstelling van
het protocol? Welke samenspraak is er tussen deze burgemeesters en met hun raden?
Voorzitter
College hecht, evenals NCG, aan maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor het nieuwe schadeprotocol. NCG voert met zowel een maatschappelijke als bestuurlijke stuurgroep
gesprekken over het nieuwe protocol. De maatschappelijke stuurgroep bestaande uit het
Groninger Gasberaad en de Bodembeweging zet in op rechtvaardige schadebepaling, de
menselijke maat als leidend principe en onafhankelijkheid. De bestuurlijke stuurgroep bestaande uit de gedeputeerde en de burgemeesters van Delfzijl en Ten Boer – die de overige
burgemeesters vertegenwoordigen - zet in op vertrouwen, integraliteit, ruimhartigheid,
recht doen aan complexe oorzaken achter complexe schades, de menselijke maat en nieuw
perspectief bieden. De inzet van beide stuurgroepen strookt dus behoorlijk met het gevoelen dat de Bedumer raad op 20 april jl. uitsprak. Niet alle bestuurders zitten dus aan tafel.
Meepraten is wel belangrijk, maar belangrijker nog is dat er tijdig en een vooral goed
schadeprotocol komt. College heeft gelet op genoemde inzet van de stuurgroepen vertrouwen in de ingezette koers. Door de deadline van 1 juli a.s. voor het nieuwe protocol is het
niet mogelijk elke afzonderlijke raad en college instemming te laten verlenen, maar inbreng vanuit de raad is van harte welkom. Zal die inbrengen in de stuurgroep alsmede genoemd gevoelen van deze raad, en de raad van relevante ontwikkelingen op de hoogte
houden.
Heres
Bespreekt in cie. graag welke uitgangspunten deze raad de Bedumer vertegenwoordiger
richting de overleggen inz. het nieuwe schadeprotocol wil meegeven, gelet op de dringende
oproep van de NCG aan aanwezige(n)/ raadsleden op 11 mei jl. om gezamenlijk op te treden.
Voorzitter
Neemt daar kennis van, wens PvdA kan in overleg met de griffie gestalte krijgen.
Rutgers
Tweede Kamer heeft besluitvorming over nieuw 380 kV-tracé controversieel verklaard.
Dat wil zeggen dat het nieuwe kabinet hierover gaat besluiten. Onlangs is er een bestuurlijk akkoord gesloten over de nieuwe stroomsnelweg van de Eemshaven naar Vierverlaten.
CDA verwacht dat de nieuwe minister dit besluit zal overnemen. Betreurt dit besluit en
had graag ondergrondse oplossing gezien.
Rutgers
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Uiteindelijk wordt het gebied afgescheept met een compensatie. Kan college vertellen hoe
de middelen worden ingezet? Wordt het kwetsbare gebied bij Westerdijkshorn en Middag
Humsterland in voldoende mate gecompenseerd?
Informeerde raad begin april jl. al over politieke realiteit in dezen in Den Haag en bij
meerderheid van betrokken gemeenten. Inmiddels hebben ook PS de bovengrondse aanleg
omarmd. College deelt treurnis van raad hierover. Procedure van terinzagelegging van inpassingsplan wordt nu in gang gezet met als onderdeel het landschapsplan. De in het
Trefcentrum gepresenteerde kaders bij dat plan omvatten ruimtelijke maatregelen op het
gebied van landschap en cultuurhistorie die een projectrelatie van max. 1,5 km aan weerszijden van de verbinding voor puntobjecten hebben. Die eis geldt niet voor structuren. De
maatregelen dienen obstakelvrij te zijn en draagvlak in de regio te hebben. Inspraak op deze kaders c.q. het concept inpassingsplan is dus mogelijk. Zal brochure hierover ter inzage
leggen voor raad. Definitief inpassingsplan komt in juni ter inzage, zienswijzen daarop zijn
mogelijk. Min. stelt dat plan eind dit jaar vast. Daarop is nog beroep bij de Raad van State
mogelijk.
Is blij met vragen CDA over 380 kV. Moet een plan dat controversieel is verklaard, niet
worden heroverwogen door de nieuwe Tweede Kamer en het nieuwe kabinet?
Controversieel-verklaring is aan Tweede Kamer, die over twee weken opnieuw bekijkt of
brief van min. van 3 april jl. inderdaad controversieel is en welke consequenties dat moet
hebben, maar min. van EZ heeft uitgelegd dat het controversieel verklaren niet van invloed
is op het deel van het proces dat nu speelt: de nieuwe minister besluit pas eind dit jaar definitief.

De Vries

Heres

De Vries

3.

Notulen raadsvergadering van 20 april 2017
Constateert dat het verslag zonder op- of aanmerkingen conform kan worden vastgesteld.

Voorzitter

4.

Ingekomen stukken/verslag van bijgewoonde vergaderingen
Constateert dat de stukken en verslagen conform voorstel kunnen worden afgehandeld.

Voorzitter

Hamerstukken
5.
Actualisatie grex Ter Laan 4 (rv nr 029)
6.
Vaststellen Woonvisie gemeente Bedum (rv nr 030)
7.
Jaarstukken 2017 van de Regio Groningen-Assen (rv nr 031)
8.
Actualisatie begroting 2017 en begroting 2018 van GR Publieke Gezondheid & Zorg (rv
nr 032)
Voorzitter
Constateert dat de PvdA blij is met de passage in de woonvisie over Onderdendam en dat
verder unaniem conform rv nrs 029 t.e.m. 032 wordt besloten.
Bespreekpunten
9.
Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE (rv nr 033, rechtstreeks geagendeerd)
De Jong
Resumeert voorliggend voorstel. Gaat akkoord met de door een grote meerderheid van inwoners gekozen naam voor de nieuwe gemeente. De raadsklankbordgroep heeft inhoudelijk grondig gediscussieerd over voorliggende visie en wel wijzigingen aangebracht maar
positief geadviseerd om hiermee in te stemmen. Stipt wat zaken uit dat traject aan. De rolverandering van de gem. als overheid die het dichtst bij de inwoners staat ligt gevoelig bij
raadsleden. Die rol wordt er een van ‘proactief waar het moet, volgend waar het kan’. Je
moet burgerinitiatieven stimuleren maar oog blijven houden voor inwoners die hulp nodig
hebben. Die aandacht voor zwakkeren komt sterker dan in eerdere versies van de visie naar
voren. Basishouding van de nieuwe gemeente is wat de CU betreft dat zij maatwerk levert,
dicht bij de inwoners staat en dienstbaar aan inwoners onder wie ook ondernemers is. Initiatieven uit de samenleving gaan steeds meer een rol in het politieke bestel spelen. Is blij
dat de visie die graag geïnitieerd, gestimuleerd en gefaciliteerd.
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Wijnstra

Journée

Heres

Voorzitter

Vindt het echter, zoals gezegd, belangrijk dat er hulp is en blijft voor hen die het zonder
die hulp qua inkomen of zorg niet redden en van wie dat ook niet verwacht kan worden.
Gaat akkoord met deze visie die op hoofdlijnen goed laat zien wat voor nieuwe gemeente
men wil zijn.
Bespeurde in klankbordgroep bij CU en anderen neiging om eigen politiek sausje te doen
over voorliggend stuk en het stuk te weinig specifiek te vinden. CDA vindt dat de schrijvers dit stuk juist het goede abstractieniveau hebben meegegeven waar de toekomstige gemeente goed mee verder kan. CDA vindt naam “Hogeland” passen bij De Marne e.o. maar
niet bij Bedum dat net als ander land achter de dijken juist laag ligt. Maar what’s in a name als vele bewoners zich in deze naam herkennen en de naam democratisch gekozen is?
Visie moet weergeven waar bewoners aan hechten bij inrichting van nieuwe gemeente
maar zodanig algemeen blijven dat de raad van de nieuwgekozen raad nog voldoende beleidsvrijheid overhoudt. Huidige raden moeten dus niet over hun graf heen willen regeren
door van alles van tevoren dicht te timmeren. Gemeente blijft verantwoordelijk voor uitvoering van wettelijk opgelegde taken, en hoewel het de bedoeling is dat inwoners meer
initiatief nemen en de gemeente meer faciliterend wordt, zoals min of meer in de Participatiewet is verankerd, moet bedacht worden dat er altijd inwoners zijn die daarin niet mee
kunnen komen. Voor hen blijft de gemeente verantwoordelijk. Laat men waken voor het
ontstaan van een tweedeling tussen hen die wel en niet mee kunnen komen in nieuwe gemeente. Voorliggende visie voldoet aan verwachtingen van VVD, akkoord. Eveneens akkoord met naam het Hogeland gezien meerderheid aan stemmen voor die naam.
Waardeert verwerken van inzichten van PvdA in visie maar had deze met wat meer couleur
locale en scherper verwoord willen zien. Iedereen zou er direct het Hogeland in moeten
herkennen maar de worsteling tussen details en ruimte is begrijpelijk en dit is geen collegeprogramma maar een visie. Vraagt naast maatwerk per dorp extra aandacht voor zwakker georganiseerde dorpen en inwoners. Ziet graag experimentatie met vernieuwende aanpak. Ziet rollen van gemeente goed terug in notitie incl. aanspreekbaarheid en herkenbaarheid. Onderstreept kernwoord “ruimte” in de visie. Ziet graag een gemeente met 1. Bestuurskracht en de blik naar buiten die initiatieven van inwoners als mogelijkheden ziet en
structureel begroot voor dorpsontwikkelingen; 2. Een decentraal ingerichte organisatie opgedeeld in logische clusters met elk een integraal gebiedsgericht team en misschien een eigen wethouder, een eigen begroting en gebruikmakend van bestaande gemeentehuizen; die
als werkgever op zoek gaat naar nieuwe en aantrekkelijke vormen van werken; die bij
dienstverlening de menselijke maat voorop stelt. Positionering van raad bij deze gebiedsgerichtheid is mooie opdracht voor de werkgroep Raden. 3. Met veel aandacht voor kennisontwikkeling, infrastructuur en glasvezel om zo een sterk arbeidspotentieel te kunnen
bieden met extra aandacht voor minder kansrijken en aantrekkelijk voor forenzen. 4. Met
een adequaat woningaanbod die inzet op leefbaarheid en kwalitatief goede voorzieningen,
waar je oud kunt worden in je eigen dorp. 5 Die hoog inzet op de energietransitie en deze
koppelt aan de transitie op de woningmarkt, met energieneutrale dorpen en stimulerende
maatregelen voor duurzaamheid. 6. Die ruimte biedt aan economische ontwikkelingen. De
relatief hoge werkloosheid, weinig arbeidsplaatsen, lage scholing etc. hebben hun weerslag
op dit prachtige gebied. Daar komt het negatieve imago door aardbevingen en krimp nog
bij. Het mag niet gebeuren dat straks niemand meer in Groningen wil wonen. Hecht dus
zeer aan sterke economische impuls ism schadeherstel en imagoverbetering van de regio.
Hoopt dat prachtige kenmerken van het gebied als kleinschaligheid, rust, duisternis en
vooral ruimte leidend zijn bij ontwikkeling van de gem. Hogeland. Gaat akkoord met
naamkeuze gelet op ruime meerderheid voor die naam onder de respondenten.
Intensief en mooi visietraject is doorlopen met raad maar bovenal ook met inwoners van de
4 gemeenten waaronder ondernemers. Congres in Rietland Zuidwolde was geanimeerd, alle aspecten van de visie zijn daar belicht. Opmerkingen over meer scherpte vs. goed abstractieniveau weerspiegelen de eerdere diverse discussies.
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Van Dijk

Voorzitter

Bijzonder is ook dat het spreken hierover met elkaar een hoog gehalte van over je eigen
graf heen regeren heeft, want college en raad van de nieuwe gemeente zullen uiteindelijk
invulling moeten geven aan de visie, wat niet wegneemt dat de visie door de huidige vier
raden moet worden vastgesteld. Constateert met genoegen dat de raad zich in geschetste
lijnen kan vinden. Denkt dat door fracties benoemde thematiek mooi wordt samengevat op
p.5 waar het gaat over een balans vinden tussen nieuwe en traditionele taken van de overheid: de nieuwe gemeente moet actief reageren op trends, ontwikkelingen en initiatieven
uit de samenleving en tegelijkertijd zorgdragen voor wet- en regelgeving, handhaving en
adequate uitvoering van haar zorgplicht. Concludeert met genoegen dat deze visie en de
nieuwe naam ieders goedkeuring kan wegdragen en dat hier een goede start ligt voor de
nieuwe gemeente, hoe het dan ook zij met het historisch of geografisch correct zijn van de
naam.
Proefde met genoegen in de sprekersbijdragen aandacht voor zwakken in de samenleving,
of het nu om dorpen dan wel individuen gaat; dat was ook discussiepunt in stuurgroep die
dit veel nadrukkelijker naar voren heeft laten komen in de visie. Laat door PvdA benoemde
punten voor wat ze zijn. Stuurgroep heeft dat ook niet willen benoemen. Dit is alleen een
basis waar college en raad vanaf 2019 mee verder kunnen.
Constateert dat met algemene stemmen conform voorstel besloten wordt. Raad stemt hiermee in met de visie en de naam Het Hogeland voor de nieuwe gemeente na de herindeling.

10.

Herindelingsadvies samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond (rv 034,
rechtstreeks geagendeerd)
Voorzitter
Wijst nog even op doorgevoerd erratum in een tweetal zinnen in het stuk.
De Jong
Zal verleiding weerstaan nog veel te zeggen over voorliggend stuk. Constateert dat het niet
essentieel van eerdere versie verschilt. Laat reactie inzake Middag Humsterland voor wat
die is, dat gebied ligt op het bordje van de gemeente waartoe het gaat behoren. Akkoord.
Wijnstra
Deelt inleiding CU en keuze die destijds is gemaakt om tot dit advies te komen. Zal het
stuk niet opnieuw ter discussie stellen ook niet met de stemverhouding vanavond nu twee
raadsleden afwezig. De besluiten zijn in de aanloop hiernaartoe al genomen. Bij geen
zienswijze was dit wat het CDA betreft hamerslag geweest. Akkoord.
Journée
VVD was ook niet altijd heel gelukkig met dit besluit maar gaat ook akkoord met voorstel.
Heres
Het zou na de zojuist gegeven visie op het Hogeland heel vreemd zijn om dit advies niet te
willen vaststellen, dus akkoord.
Voorzitter
Dankt voor de brede instemming. Constateert dat het erratum de raad niet voor aanvullende vraagstukken heeft gesteld. Resumeert het herindelingsadvies en de procedure rondom
dit advies. Verneemt op dit moment een bericht dat andere betrokken raden het herindelingsadvies wel willen vaststellen maar niet inclusief bijlage 7, het rapport Grenzeloos
G(r)unn. Zij hebben het besluit daarop aangepast. Om te zorgen dat alle raden precies hetzelfde besluit nemen stelt zij pragmatisch voor om van besluitpunt 2 te maken “Het herindelingsadvies inclusief de bijlagen 1 tot en met 6 tot samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond volgens de in dit advies opgenomen kaart vast te
stellen en kennis te nemen van bijlage 7.” (Dankt de heer De Jong voor het corrigeren van
haar wijzigingsvoorstel waarbij zij per abuis eerst nog sprak over 8 bijlagen, discussie
hier verder weggelaten). Checkt of er nog behoefte is aan bijdragen in 2e termijn.
Wijnstra
Vindt het een wat vreemde gang van zaken dat op dit moment nog een wijzigingsvoorstel
vanuit een andere raad binnenkomt na de zorgvuldigheid waarmee alles was voorbereid.
Vindt v.k.a. dan wel meenemen van bijlage 7, een rapport dat nota bene mede heeft gezorgd dat de herindeling in het huidige stadium is beland, een non-discussie.
Journée
(ironisch) Er lijkt nog een lange weg te gaan. Verder geen opmerkingen.
Voorzitter
Dankt fracties voor delen van pragmatische insteek bij aanpassing van te nemen besluit.
Constateert dat raad met besluit incl. genoemd aangepast, opgesplitst beslispunt 2 en de
verder ongewijzigde beslispunten met algemene stemmen instemt.
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De Jong

Voorzitter

Verzoekt burg. n.a.v. weinig stijlvolle gang van zaken rond dit besluit om de stuurgroep
van deze vier raden te verzoeken om indien men iets wil wijzigen in een besluit dat in alle
vier raden gelijktijdig genomen moet worden, daarover vooraf een amendement in te dienen.
Dankt voor deze opmerking en heeft er geen moeite mee de stuurgroep dit mee te delen.

Initiatiefvoorstel PvdA: “Kwalitatief, sociaal en prijsbewust inkopen in het sociale domein” (rv nr 035)
Voorzitter
Constateert dat de PvdA van de raad eerst gelegenheid krijgt in te gaan op reacties in cie.
Heres
Is teleurgesteld en verbaasd dat VVD niet de moeite heeft genomen haar afwijzing van het
PvdA-voorstel te beargumenteren, temeer omdat zij wel het collegeantwoord steunt en het
college een aantal zaken wel de moeite waard vindt om uit te werken en mee te nemen in
harmonisatie ihkv herindeling. Dankt CU voor vriendelijke woorden richting PvdA. Antwoordt op vraag CU over haast bij PvdA met dit voorstel dat het schrijven van zo’n initiatiefvoorstel tijd, aandacht en overleg vergt; overleg met de vakbonden en een aanbieder
hebben geleid tot voorstel dat voorligt. Directe aanleiding tot het initiatief waren de grote
problemen bij de huishoudelijke ondersteuning, het aanwerven van een vervanger voor
TSN en de positie van de betrokken werknemers. De tijd heeft e.e.a. echter ingehaald en
zoals het college constateerde is een aantal projecten inmiddels weer gaan lopen. CDA
toonde zich in cie. het meest kritisch en vroeg o.a. of PvdA een aanbieder kent in de regio
die niet conform de cao zou handelen. PvdA sprak n.a.v. monitor 4e kwartaal sociaal domein op 10-3-16 vermoeden uit dat de per 1-1-‘16 gevonden nieuwe zorgleverancier TZorg betrof. In tv-programma “De Monitor” op zo. 28-2 jl. werd vastgesteld dat T-Zorg
werknemers niet volledig uitbetaalt ondanks dat T-Zorg gedragscode van transitiecie. Sociaal Domein heeft ondertekend. Pfh verklaarde op vraag van PvdA dat hij het niet nakomen van de cao door T-Zorg ernstig zou vinden maar daar normaliter niet van uitging en
dat iets voor de bonden vond om op te ageren. Tweede vraag van CDA was of er met de
PvdA zaken zijn te doen als niet conform cao wordt gehandeld. Antwoord: als PvdA voorstelt conform cao te handelen betekent dat dat de cao onverkort nageleefd dient te worden.
Daarover is met PvdA dus niet te onderhandelen. CDA vroeg verder hoe PvdA ervoor
denkt te zorgen dat de 4 Hogelandgemeenten zich achter dit initiatief gaan scharen. Unanimiteit zou het mooist zijn en de doeltreffendheid bevorderen, maar PvdA alhier en in
overige raden kunnen slechts hun best doen hun collega fracties te overtuigen. Vond opm.
om meer invloed uit te oefenen op staatssecr. Van Rijn inderdaad flauw, zoals CDA ook al
zei toen het die maakte. Dankt weth. Van Dijk voor positief benaderen van initiatiefvoorstel en kwalificatie dat er goede zaken in worden aangeroerd. Ziet daarom en vanwege positieve reactie van ook de overige colleges graag dat suggestie wordt overgenomen om dit
initiatiefvoorstel te benutten bij harmonisatie ihkv gem. herindeling. Vraagt verder toezegging om bij opstelling van beleidsregels de in het initiatiefvoorstel genoemde waarden en
uitgangspunten als basis te nemen en om door college op de hoogte gehouden te blijven
worden over de voortgang.
Voorzitter
Constateert dat PvdA collegebrief inhoudelijk omarmt en dat de heer Heres haar conclusie
beaamt dat de PvdA het initiatiefvoorstel niet in stemming wil laten brengen. Geeft gelegenheid tot resterende beraadslaging over dit voorstel.
De Jong
Neemt woorden van dhr. Heres voor kennisgeving aan.
Koster
Dankt PvdA voor goede beantwoording. CDA en PvdA vinden elkaar op veel punten in
dezen, deelt oordeel van college over goede zaken die PvdA aanroert om bij harmonisatie
van het beleid mee te nemen. Vindt dat echter wel iets anders dan het stuk dat voorligt, wat
naar het oordeel van het CDA vol zit met zaken die wettelijk of via het inkoopbeleid van
Bedum al geregeld zijn. Kan zich echter vinden in het feit dat de PvdA het voorstel niet in
stemming brengt maar genoemde goede zaken graag ziet meegenomen worden.
Journée
Deelt reactie CDA.
11.

5

Van Dijk

Heres

Voorzitter

12.

Het initiatiefvoorstel van de PvdA verbaasde haar vanwege het vele dat ze er in tegenkwam wat dubbel zou zijn ten opzichte van wat al gedaan is op dit beleidsterrein. Steunt
reactie college dus wel, maar dit initiatiefvoorstel niet.
Beaamt dat de overgang van TSN naar T-Zorg vrij hectisch verliep. Daar is in deze raad
toen ook over gesproken. College heeft in zijn brief waardering uitgesproken voor het onderwerp wat de PvdA in haar initiatiefvoorstel aankaart en aangegeven wat wel en niet
mogelijk is. Heeft dit met collega’s in de andere gemeenten besproken, de pfh’s zullen de
waarden en uitgangspunten die in het initiatiefvoorstel genoemd zijn bij de harmonisatie
van het beleid meenemen. In de aanbestedingstrajecten die lopen valt het sowieso niet
meer voor 1-7 a.s. te realiseren maar als er nieuwe aanbestedingen zijn zal er wel rekening
mee gehouden worden en wordt de raad daarover per memo of in de leesmap geïnformeerd. Kan niet toezeggen dat er volgende raad al iets over te melden is maar wel om vervolgstappen c.q. ontwikkelingen zodra die er zijn, te melden aan de raad. Verder komt dit
beleid tzt ongetwijfeld weer hier dan wel in de nieuwe raad ter tafel.
Is blij dat het initiatiefvoorstel van de PvdA toch tot iets heeft geleid en de collegereactie
daarop raadsbreed wordt onderschreven. Vindt het aanbod wat pfh Van Dijk doet adequaat
en heel goed en wacht af wanneer de pfh iets te melden heeft over een vervolg daarop.
Constateert dat er geen besluit maar wel een collegebrief als reactie op het initiatiefvoorstel ligt, resumeert toezegging van college in dezen, stelt vast dat de beraadslagingen rond
het eerste initiatiefvoorstel in de geschiedenis van de Bedumer raad hiermee is afgerond.

Begrotingswijzigingen (rv nr 036)
Constateert dat de begrotingswijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

Voorzitter

13. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om 20.37 uur.
Vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2017,
De griffier,

Pfh
De Vries
Van Dijk

Agendapunt
3. Vragenuur raadsleden
11. Initiatiefvoorstel PvdA

De voorzitter,

Toezeggingen 18 mei 2017

Brochure inpassingsplan/landschapsplan komt ter inzage in leesmap.
Zodra er iets te melden valt over beleidsmatige verwerking van waarden/uitgangspunten van PvdA-initiatiefvoorstel komt dat naar de raad.
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