AFSPRAKENLIJST OPENBARE VERGADERING
Commissie
Datum
Plaats
Aanvang/einde
Voorzitter
Raadsadviseur

:
:
:
:
:
:

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer
14 november 2013
Purmersteenweg 42 te Purmerend
20.00/22.16 uur
de heer F. Alberts
de heer E.C.A. Kaarsemaker

Aanwezig: de dames K. Crom (GroenLinks), P. Kronenburg (SP), N. Saaf (PvdA);
en de heren E.C. Ankersmit (Stadspartij), F. Beijert (GroenLinks), P. Blokzijl (D66),
E. Bouman (CDA), G. Bruinsma (Trots), B. van Elden (VVD),
H. Heida (LeefbaarPurmerend2001), G.C. Jansen (Stadspartij), Th. Kalverboer (AOV),
H. Meijer (PvdA), A. Riecker (SP), H.M.M. Rotgans (VVD), D.N.M. Scharn (CDA),
G.H. Schuerhoff (VVD) en E.C.C. Voorbij (D66);
Voorts: de heren R.J. Helm (wethouder) en H. Krieger (wethouder);
Verslaglegging: mevrouw M. Stroobach.
1.
Opening en mededelingen van de voorzitter
 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom;
 Wethouder Helm geeft een mondelinge toelichting op het memo aan de commissie SOB
over de wateroverlast in kruipruimten (Wheermolen, Overwhere);
 Wethouder Daan is vanavond verhinderd, wethouder Krieger neemt voor hem waar.
2.
Vaststelling van de agenda
De SP-fractie wil (zoals in de raadsvergadering van 31 oktober jl. aangekondigd) graag haar
motie over bedrijventerrein Baanstee Noord in de commissie SOB bespreken. De commissie
gaat ermee akkoord de motie als agendapunt 9 toe te voegen.
3.
Afsprakenlijst commissie SOB 10 en 14 oktober 2013
Tekstueel:
10 oktober 2013:
Agendapunt 5, punt 2: D66 vraagt om toe te voegen dat het om de verhuur van zonnecellen
gaat. De tekst wordt gewijzigd in: Wethouder Daan beantwoordt de rondvraag van D66 over
de verhuur van zonnecellen op niet verkochte grond van bedrijventerrein Baanstee-Noord.
4.
Actie- en evaluatielijst 11-2013
Actielijst:
Ad 1. Informatie over stand van zaken project Nieuwstraat  het memo is nagezonden. Het
punt schuift door naar december.
Evaluatielijst:
Geen opmerkingen.
5.
Rondvraag
 Wethouder Helm beantwoordt de technische vraag van Leefbaar Purmerend over het
asfalteren van het laatste deel van het fietspad Gorsebos schriftelijk;
 Wethouder Krieger beantwoordt de rondvraag van Leefbaar Purmerend over de
Doeletuinen;
 Wethouder Krieger beantwoordt de rondvraag van het CDA over de onjuiste informatie
over het betaald parkeren op zondag tijdens de sinterklaasintocht;
 Wethouder Krieger zorgt dat de rondvraag van de VVD over de
werkgelegenheidsnormen voor het nieuwe bedrijf Zilvermijn in de Baanstee-Noord
schriftelijk wordt beantwoord;
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Wethouder Helm beantwoordt de rondvraag van de SP over wateroverlast in
kruipruimtes;
Wethouder Krieger beantwoordt de rondvraag van de SP over de verkoop van de
Trekschuit;
Wethouder Helm beantwoordt de rondvraag van GroenLinks over het verwijderen van de
bomen en takken in Purmerend n.a.v. de storm op 28 oktober jl.;
Op verzoek van D66 wordt de stand van zaken wateroverlast in kruipruimtes
Wheermolen/Overwhere toegevoegd aan de actielijst met als afdoeningsdatum februari
2014.

6.
Ter advisering: Parkeerverordening Purmerend 2014
Mevrouw Y. Limburg (bewoner) spreekt in (zie bijlage).
Het voorstel van mevrouw Limburg om de vergunningstijd te verlengen tot 19.00 uur wordt
door wethouder Krieger meegenomen. Dit voorstel hoort niet thuis in de parkeerverordening,
maar in de uitvoeringsbesluiten. Hij zegt toe de commissie te informeren over de eventuele
consequenties als de tijd aangepast wordt.
De fracties in de commissie adviseren positief over het voorstel, met uitzondering van de
fracties van Trots, het AOV, Leefbaar Purmerend en de Stadspartij die het nog mee
terugnemen naar de fractie. Een aantal fracties overweegt een amendement bij art. 15
waarin het gaat over de overgangstermijn tot 1 januari 2016.
Hamerstuk: nee
7.
Ter advisering: Realisatie gronddepot Baanstee-Noord
De uitsplitsing van de exploitatieopzet Gronddepot Baanstee-Noord is niet openbaar, zodat
aannemers geen voorinformatie hebben als zij zich inschrijven voor de realisatie. De SP wil
deze uitsplitsing inzien. Wethouder Helm zegt toe die ter inzage te leggen bij de griffie.
GroenLinks merkt op dat de verwijzing naar een ambtenaar niet in het stuk hoort te staan en
vraagt de wethouder om deze zin te schrappen. Wethouder Helm zegt toe deze regel te
verwijderen en een aangepast voorstel aan te leveren voor de raadsvergadering.
De fracties in de commissie adviseren positief over het voorstel, met uitzondering van de
fractie van Trots.
Hamerstuk: ja
8.
Ter advisering: Ontwikkeling kom A7
Wethouder Krieger zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de besteding van het
voorbereidingskrediet van €150.000,-.
De fracties in de commissie adviseren positief over het voorstel, met uitzondering van de
fracties van D66, de SP en GroenLinks die negatief adviseren, en de fracties van de PvdA
en het AOV die het stuk mee terugnemen.
Hamerstuk: nee
9.
Motie SP-fractie over Baanstee Noord
De fracties in de commissie sluiten zich aan bij het memo van wethouder Daan met
uitzondering van de fractie van Trots.
10.
Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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