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Onderwerp
Aard bespreking

Lijst conclusies en afspraken vergadering 3 oktober 2016
Besluitvorming

Conclusies en afspraken Ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming

Conclusies en afspraken Geen wijzigingen t.o.v. lijst d.d. 3 oktober 2016

Onderwerp
Aard bespreking

Tweede bestuursrapportage 2016
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming

Conclusies en afspraken

(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpunten 
en voorbehouden.)

Toezegging wethouder Sluiter: 
De raad krijgt een notitie met argumentatie bij opheffing van sommige 
bestemmingsreserves (en andere juist niet). 

Advies commissie: --

Onderwerp
Aard bespreking

Programmabegroting 2017 - 2020
Politieke beraadslaging ter voorbereiding op de besluitvorming

Conclusies en afspraken

(De voorzitter vat de 
conclusies/oordelen 
samen in een 
commissieadvies en 
noemt daarbij de 
belangrijkste 
argumenten en 
eventuele 
minderheidstandpunten 
en voorbehouden.)

Mededeling portefeuillehouder Sluiter: 
De schriftelijke beantwoording van technische vragen (gesteld op 6, 
10, 12 en 13 oktober) komen in de tweede helft van de komende week 
(vanaf 19 oktober) naar de raad. 

Toezeggingen:
- Motie vestigingsklimaat: Komt in oktober 2016 in B&W, daarna naar 

raad of informatie over wanneer die memo komt (vraag Canter 
Cremers)

- Meenemen bij technische vragen: 
- Schriftelijke uitleg over al dan niet (wettelijke) mogelijkheid tot lager 

OZB-tarief voor bv. goed geïsoleerde woningen (vraag Canter Cremers)
- p.62 In hoeverre zijn er nog andere posten waar overhead op 

toegerekend kan worden? Zo ja, graag staatje (vraag De Vries)
- Schriftelijke uitleg over wettelijke basis t.a.v. kwijtschelding 

gemeentelijke heffingen (vraag De Lange)

Aldus vastgesteld door commissie Algemene Zaken, Financiën en Economische Zaken 
(AFE) in zijn openbare vergadering van 7 november 2016

de commissiegriffier de voorzitter

Marco Looman Gijs van de Beek


