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Kennismaking toetsingscommissie fonds samenlevingsinitiatieven en
recreatiefonds
In de informatieronde van 31 mei 2017 over de evaluatie van het fonds
samenlevingsinitiatieven en het recreatiefonds gaven de aanwezige raadsleden aan
dat een ontmoeting met de toetsingscommissie welkom is. Raadsleden en leden van
de toetsingscommissie hebben deze avond de mogelijkheid in gesprek te gaan over
het gebruik van de fondsen.
Beleid cultureel erfgoed
De raad krijgt een toelichting op de stand van zaken bij het beleid cultureel erfgoed.
Het betreft met name het opstellen en vaststellen van de cultuur-historische
waardenkaart en de bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle gebouwen in
een op te stellen bestemmingsplan cultureel erfgoed (=parapluplan).
Het parapluplan voorziet in een eenduidige omschrijving om te kunnen signaleren
wat er gebeurt en om aan de voorkant mee te denken. Medewerking is op vrijwillige
basis. Eigenaren bepalen zelf of zijn mee doen.
De heer Polak van de Historische Kring vraagt aandacht voor het belang van goede
duiding van het parapluplan. Wat regelt dit stelsel wel en wat niet. Hij roept de raad
op om waardevolle planden die bedreigd worden voldoende te beschermen.
Momenteel zijn er 100 rijksmonumenten, 15 gemeentelijke monumenten en 170
panden van cultuurhistorische waarde. Ten opzichte van de huidige lijst vindt nog een
uitbreiding plaats. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft de vereisten voor
bouwjaren versoepeld.
Toezegging wethouder Van Beurden om in het raadsvoorstel ook een publieksversie
van de cultuurhistorische waardekaart en van het parapluplan mee te nemen.
Voortgang programma Leefomgeving
Na de toelichting op de voortgang binnen het programma Leefomgeving wordt er
door de raadsleden, ambtenaren en de wethouders over een aantal onderwerpen
doorgesproken.
- Samen met inwoners zal er worden gekeken naar mogelijkheden voor het
afkoppelen van de regenafvoer op de riolering wanneer er grote werkzaamheden
aan het riool plaatsvinden.
- Er wordt gevraagd of de verhoging van het tarief voor afval op de milieustraat geen
verkapte belastingverhoging is. De wethouder licht toe dat het beleid is dat er betaald
wordt voor afval, en dat grondstoffen gratis kunnen worden ingeleverd. Als men op
de milieustraat gratis afval kan brengen is er een lek in het systeem. Wat betreft de
grondstoffen zijn er prijsafspraken tussen de verwerkingsindustrie en de gemeente.
De gemeente krijgt een vaste prijs voor de grondstoffen.
- Er wordt kort gesproken over IkwilWatt. De wethouder legt dat de subsidiëring zal
stoppen. Mogelijk gaat de stichting door zonder de subsidie en mogelijk is er een
andere uitkomst. Er wordt gestreefd naar het behoud van de merknaam “IkwillWatt”.
- Wat betreft de toekomst van de locatie waar momenteel “t Ronde gevestigd is. In de
plannen zal een deel van dat gebied een “Kiss&Ride” zone worden voor de

basisscholen zodat de auto’s niet de wijk in hoeven. Voor het andere deel wordt er
gekeken naar mogelijkheden voor woningbouw.
Verdieping Organisatievisie
De Verdieping heeft tot doel om in interactie met elkaar nader een onderwerp te
verkennen. In deze Verdieping staat de organisatievisie centraal. Na een korte
presentatie over de organisatievisie waarin onder andere wordt ingegaan op de
vraag hoe de organisatie de volgende stap in Samenleving Voorop ziet, wordt in
groepen doorgesproken over de zorgen die dit oproept, de kansen die u ziet en
welke rol de raad hierin kan hebben.

