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1.
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
2.
Vaststelling agenda
In verband met de aanwezigheid van de portefeuillehouder wordt agendapunt 6 met
voorrang behandeld. Vanwege de aanwezigheid van een inspreker wordt daarna
agendapunt 10 behandeld
De agenda wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
3.

Vaststelling verslag van de commissie Ruimte gehouden op
2 juni 2015
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld.
4. (CR1) Insteekhaven: voorstel oplossing jachthaven en beschikbaar stellen
uitvoeringskrediet
De voorzitter informeert of het op bezwaren stuit als de voorzitter van de
watersportvereniging samen met de portefeuillehouder een presentatie verzorgt.
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Hooijmaijers

geeft aan dat zijn fractie daar toch de nodige moeite mee heeft en
vraagt zich af waarom de portefeuillehouder de presentatie niet zelf
verzorgt.

De voorzitter leest voor wat hierover in het reglement is opgenomen en inventariseert
vervolgens de standpunten. Hij constateert dat de overige fracties geen bezwaar maken.
Opgemerkt wordt dat de beraadslagingen wel met de portefeuillehouder dienen plaats te
vinden.
Bakker verduidelijkt dat vanwege het ontbreken van een gelegenheid om een
informatieavond te kunnen organiseren voor deze constructie is gekozen.
De heer De Meijer verzorgt een presentatie. Hij geeft aan dat er inmiddels 11
bijeenkomsten zijn geweest met de andere overheden. Men is van 8 naar 1 locatie
gegaan. Optie 4 kreeg aanvankelijk de voorkeur. Na gesprekken met de Provincie bleek
deze locatie niet mogelijk vanwege de EHS. Vervolgens is gekeken naar optie 2B en optie
5. In november 2015 kwam er een beetje een kink in de kabel. Rijkswaterstaat wees op
opstuwing. De loods was aanvankelijk aan de andere kant gesitueerd. De bodem is
onderzocht op eventuele verontreiniging. Gebleken is dat er slechts sprake is van een
hele lichte verontreiniging. Voor de nieuwe locatie is een geuronderzoek gedaan.
Stankoverlast blijkt niet aan de orde te zijn. De haven werd recht geprojecteerd. Dit
werd niet toegestaan vanwege opstuwing. Vervolgens is gekozen om de uitstroom meer
geleidelijk te maken. De modellen gaan uit van extremen, maar dat is hetgeen
Rijkswaterstaat rekening mee houdt.
Hij vervolgt met de business case. De wens was om hetgeen er was te behouden. Niet
haalbare zaken worden niet ten uitvoer gebracht. Er is geen riolering en daarom is
gekozen voor een iba-systeem. De nieuwe haven is dieper. Bekeken is of de dijken
voldoende stabiel zijn. Hij toont vervolgens het resultaat waarin alle partijen zich zouden
moeten kunnen vinden. Afsluitend geeft hij aan dat er een goed traject is doorlopen
binnen de werkgroep.
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Honcoop

refereert aan het opgenomen bedrag voor de afvallende partijen en
informeert of dit van te voren bekend was. Voorts vraagt hij of de
partijen die nog gaan afvallen ook betaald moeten worden.

Hooijmaijers

begrijpt dat de gemeente de bestemmingsplanprocedure en de MER op
zich neemt. Hij informeert of het bedrag dat hiervoor wordt gevraagd
een optelsom betreft.

J. Broeders

verwijst naar de financiële compensatie aan de watersporters ter
overbrugging naar de hogere pachtprijzen in de commerciële havens en
vraagt of dit in het genoemde bedrag is opgenomen. Voorts vraagt hij of
er een beleidsvisie over het botenbezit.

Kuijten

vindt het goed om te vernemen dat er gedegen onderzoek is gedaan om
te komen tot de meest optimale locatie. Hij veronderstelt dat dit actueel
wordt tot het moment dat er een positief besluit wordt genomen en over
wordt gegaan tot gunning.

Ottens

spreekt zijn complimenten uit voor het proces en het bereikte resultaat.
Er wordt een principebesluit genomen over de gekozen oplossing. Hij
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vraagt wanneer één en ander daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen
en welke voorbereidingen reeds getroffen worden voorafgaand aan. Er
zijn al voorbeelden genoemd van besparingen. Hij vraagt wat er extra
van de watersportverenigingen en losse ligplaatshouders wordt
gevraagd.
Bakker

antwoordt dat het bedrag dat wordt genoemd betaald wordt aan de
twee resterende partijen die op dit moment een compleet ontwerp
hebben gemaakt. Het voorstel gaat uit van een verplaatsing van de
jachthaven naar de nieuwe locatie. Als dit onverhoopt niet mogelijk is, is
een tweede terugvaloptie een compensatie ter overbrugging van hogere
tarieven in commerciële jachthavens. Landelijk is er sprake van een
krimp in het gebruik van commerciële havens. Hiervan is niet echt veel
sprake in havens voor pleziervaart. Er wordt nog niet begonnen met de
aanleg van de haven, maar de procedures voor de MER en het
bestemmingsplan worden al opgestart om niet in tijdnood te komen.
Van de watersporters wordt veel verwacht. De diverse varianten zijn
berekend. Er wordt uitgegaan van zelfwerkzaamheid vanuit de
watersportverenigingen. Het betreft een sobere jachthaven op een
locatie die de pijn snel zal verzachten van het weg moeten van de
huidige locatie.

Tweede termijn
Klapwijk
informeert waarom slechts een deel van de meerkosten voor de
verkeersmaatregelen wordt vergoed. Hij verzoekt voorts om nadere
toelichting met betrekking tot de situering van de rondweg.
Hooijmaijers

vraagt of de MER meegenomen kan worden in de MER procedure van de
insteekhaven.

Kuijten

informeert hoe het zit met de aansprakelijkheid in het geval er
vertraging optreedt met betrekking tot de werkzaamheden voor de
insteekhaven.

Bakker

antwoordt dat het niet zo kan zijn dat wanneer de nieuwe jachthaven
nog niet helemaal klaar is het werk aan de insteekhaven vertraging
oploopt. In dit geval zal een tijdelijke oplossing gevonden moeten
worden. Dit soort zaken moet nog uitgedacht worden. De
huurovereenkomst wordt tijdig opgesteld zodat er geen problemen
ontstaan.
De rondweg zou het bedrijf compleet doorsnijden. Besloten is om een
andere optie te kiezen. De onderhandelingen over de weg zijn nog niet
afgerond, maar dit zal inderdaad kosten met zich meebrengen.

Klapwijk

vraagt om welke orde van grootte het gaat.

Bakker

vervolgt dat dit nog niet uitonderhandeld is en zegt schriftelijke
beantwoording toe. Het oostelijke deel van de rondweg loopt tussen de
haven en het industrieterrein door en loopt noordelijk richting Haven
VII. De MER procedure voor de insteekhaven wordt pas gelopen na het
moment van gunning, afhankelijk van de gekozen oplossing en vorm.
Hier kan niet op gewacht worden.
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De voorzitter constateert dat de fracties van Lokaal Belang en CDA het stuk als B-stuk
aanmerken. De overige fracties merken het stuk als A-stuk aan.
5. (CR2) Terinzagelegging van het ontwerpbesluit om de doorsteek tussen de
Schoolstraat en de Wendelnesseweg-Oost in Sprang-Capelle te
onttrekken aan het openbaar verkeer
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Klapwijk

informeert wat de kopers van plan zijn en vraagt voorts of er afspraken
worden gemaakt bij de verkoop.

Frodyma

merkt op dat in het geval van calamiteiten de bewoners van de
Schoolstraat de straat niet kunnen verlaten.

Van Groos

antwoordt dat men zowel via de zuidkant als de noordkant de straat kan
verlaten. Desgevraagd geeft hij aan dat men in geval van nood niet
perse met een voertuig de straat hoeft te verlaten. Dit is ook het geval
bij doodlopende straten. Hij gaat er vanuit dat één en ander getoetst is,
mocht het anders zijn, dan meldt hij dat.
De plannen van de kopers zijn hem niet bekend. Men is gebonden aan
de regels. Als de plannen bekend zijn, zullen deze bekend gemaakt
worden via de griffie.

Tweede termijn
Klapwijk
vraagt of er aanwijzingen zijn dat men daar een woning zou willen
bouwen.
Van Groos

antwoordt dat dit hem niet bekend is, maar bovendien is hiervoor een
bestemmingsplanwijziging nodig.

De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt.
6. (CR3) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Benedenkerkstraat 2b
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
J. Broeders

merkt op dat de plannen budgettair neutraal zouden verlopen. De
plannen met betrekking tot de woonwagenlocatie en de Marijkelaan
hebben niet plaatsgevonden. Hij informeert naar het bijbehorende
kostenplaatje om te kunnen bepalen of één en ander daadwerkelijk
budgettair neutraal is verlopen.

Brekelmans

zegt schriftelijke beantwoording toe.

De voorzitter constateert dat de fractie van Werknemersbelang het stuk als B-stuk
aanmerkt. De overige fracties merken het stuk als A-stuk aan.
7. (CR4) Vaststelling bestemmingsplan Oudestraat Sprang-Capelle
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Van Tilborgh

verwijst naar de voormalige begraafplaats, waar mogelijk menselijke
resten gevonden zouden kunnen worden. Aangegeven wordt dat hier op
gepaste wijze mee omgegaan zal worden. Hij vraagt of de grond van te
voren onderzocht kan worden op de eventuele aanwezigheid van
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menselijke resten. Hij informeert vervolgens wat er met de botten die
worden gevonden wordt gedaan. Afsluitend vraagt hij of de toekomstige
eigenaren worden gewezen op de mogelijke aanwezigheid van botten.
Honcoop

vraagt of het om koopwoningen of huurwoningen gaat.

Keijzers

antwoordt dat naar aanleiding van het voorontwerp reeds met Casade is
overlegd over de voormalige begraafplaats. Als blijkt dat er nog resten
aanwezig zijn, zal dit op een gepaste manier opgelost worden. De vraag
of het koopwoningen of huurwoningen zijn wordt schriftelijk
beantwoord.

De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt.
8. (CR5) Planontwikkeling Taxandriaweg 3
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Van Hamond

merkt op dat het plan vrij compact is. Hij vraagt welke parkeernorm
wordt toegepast en of er voldoende directe parkeerplaatsen aanwezig
zijn.

Slaats

vindt het positief dat de initiatiefnemer reeds een informatieavond heeft
belegd met de buurt en informeert of de buurt ook in het verdere proces
wordt betrokken. De gemeente kan kiezen voor inspraak, participatie of
geen van beiden. Zij kiest voor inspraak. Hij verzoekt om nadere
beargumentering van deze keuze.

Ottens

vraagt waarom er niet is gekeken naar de ontwikkeling van het gehele
gebied.

Honcoop

verwijst naar punt 10, de zinsnede medewerking verlenen aan het
voorontwerp bestemmingsplan Taxandriaweg 3, en verzoekt om nadere
uitleg.

Keijzers

antwoordt dat het een niet gebruikelijke procedure is. Het betreft een
collegebevoegdheid. Normaal gesproken wordt met een
raadsvoorhangbrief gewerkt. De raad heeft besloten dat er een
raadsbesluit genomen dient te worden. Het besluit is om geen reactie
kenbaar te maken. Het college heeft het voornemen om medewerking te
verlenen aan het voorontwerpbestemmingsplan.
Zij begrijpt dat het plan als compact wordt aangemerkt, maar is blij met
de ontwikkeling op deze plaats in een segment dat toegevoegde waarde
biedt aan het woningbestand.
Er wordt voldaan aan de parkeernormen. In dit plan betekent dit 39
parkeerplaatsen; er worden 43 parkeerplaatsen gerealiseerd.
Initiatiefnemer heeft geconstateerd dat de plannen niet botsen met de
ontwikkelingen aan de oostzijde van het terrein.
Zij was zelf niet aanwezig op de informatieavond, maar heeft begrepen
dat één en ander goed ontvangen is. Zij gaat na of er een toezegging is
gedaan over het vormen van een klankbordgroep. Voor deze vorm van
planontwikkeling is inspraak de meest passende vorm om eventuele
zienswijzen kenbaar te maken.
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Tweede termijn
Van Hamond
is eveneens blij dat deze locatie wordt ingevuld. Hij informeert of het
botenbedrijf in de ontwikkelingen aan de oostzijde wordt meegenomen.
Voorts informeert hij wanneer de bouw kan beginnen.
Van Buul

vraagt of het mogelijk is dat Casade enkele starterswoningen koopt en
deze gebruikt als huurwoningen voor statushouders.

Keijzers

antwoordt dat het botenbedrijf niet is betrokken bij dit terrein maar de
wensen kunnen mogelijk wel worden meegenomen in de andere
ontwikkelingen. De ontwikkelaar zou liever gisteren beginnen. De
procedure start direct na de schoolvakantie. Zij heeft de vraag over de
huurwoningen niet specifiek aan Casade gesteld. Eén en ander kan ook
op andere plekken ingevuld worden. Desgevraagd pleit zij ervoor om dit
vraagstuk met Casade op andere plekken in te vullen. Binnen de markt
is echt vraag naar dit segment.

De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt.
9. (CR6) Fietsenstalling Vredesplein
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Slaats

vindt het positief dat er nu iets gebeurt met subsidies en in
samenwerking met de realisatie van fietskluizen. Zijn fractie is van
mening dat de stalling bedoeld is voor mensen die van het openbaar
vervoer gebruik maken om op een normale manier hun fiets te kunnen
stallen. Hij vraagt om aandacht voor het speeltuintje.

Van Dinther

is blij met het voorstel. De huidige voorzieningen zijn allen gerealiseerd
als noodoplossing. Er werd destijds groen verwijderd om fietsbeugels te
plaatsen. Gezien het feit dat er op de locatie Walewyc gebouwd gaat
worden vraagt hij wat er wordt gedaan met deze noodoplossingen. Hij
zou graag zien dat alle fietsen aan het naastgelegen fietspad gestald
kunnen worden. Voorts vraagt hij of er voldoende aansluitpunten zijn
voor elektrische fietsen.

Klapwijk

refereert aan de fietskluizen en vraagt of deze bedoeld zijn om dure
fietsen te stallen of voor huurfietsen zijn.

Honcoop

vraagt of er met de bewoners van de Engelsestraat is gesproken.

Van Groos

antwoordt dat het ordentelijk kunnen stallen van een fiets ervoor zal
zorgen dat meer mensen gebruik maken van het openbaar vervoer. Hij
acht het niet nodig om extra oplaadpunten te realiseren gezien de
relatief korte afstand die moet worden overbrugd. Het speeltuintje is
voorzien in het nieuwe bouwplan. Dit is afgestemd met de buurt.
In de directe omgeving is niet meer ruimte voor handen om fietsen te
stallen.

Van Dinther

verduidelijkt dat hij zeer tevreden is over de nieuw aan te leggen
fietsenstalling direct gelegen aan het fietspad, maar herhaalt dat het
noodoplossingen zijn op plaatsen waar men liever geen fietsen zou
willen stallen. Hij informeert of de groenstrook terugkomt en de
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fietsenbeugels worden verwijderd. Aan de achterkant van De Leest is de
ruimte heel krap. Hij veronderstelt dat er nog wel een uitbreiding
mogelijk is in de directe omgeving.
Van Groos

vervolgt dat men niet van plan is om alle voorzieningen die destijds zijn
aangebracht te verwijderen. Afgewacht wordt wat er aan het begin van
het nieuwe schooljaar gebeurt. Er wordt meer gebruik gemaakt van het
openbaar vervoer waardoor het niet raadzaam is om de fietsbeugels te
verwijderen.

Van Dinther

merkt op dat de fietsenstalling die nu wordt gerealiseerd eigenlijk al te
klein is.

Van Groos

begrijpt dat wordt voorgesteld om langs de Engelsestraat fietsen te
stallen, maar hoe verder je in deze straat komt, hoe verder je van de
bushalte verwijderd bent. Deze grond is straks niet meer het eigendom
van de gemeente. De fietskluizen zijn bedoeld voor OV fietsen.

Tweede termijn
Honcoop
informeert of de bewoners bij de inspraak worden betrokken.
Van Groos

antwoordt dat de bewoners bij de herontwikkeling van vm. Walewyc
worden betrokken.

De voorzitter constateert dat het stuk unaniem als A-stuk wordt aangemerkt.
10.

Bespreking van de lijst van ingekomen stukken van de raad
d.d. 16 juni 2016: - nr. 86: brief van Coöperatie
Midden-BrabantGlas U.A. betreffende glasvezel in buitengebieden
Midden-Brabant.

De voorzitter biedt de fracties van Lokaal Belang en VVD gelegenheid om het
agenderingsverzoek toe te lichten.
Frodyma

vindt één en ander een uitstekend burgerinitiatief dat ervoor zorgt dat
iedereen in het buitengebied gebruik kan maken van een goede
internetverbinding. Bovendien wordt er een aantrekkelijk tarief
aangeboden.

Kuijten

vult aan dat dit verzoek voor zijn fractie aanleiding is om te bekijken of
niet alleen in het buitengebied maar in grote delen van de gemeente op
glasvezel overgegaan kan worden. Hij verwijst in dit kader naar het
initiatief van ParkNed met betrekking tot het aanleggen van glasvezel in
de gemeente Aalburg.

De voorzitter biedt gelegenheid om in te spreken.
De heer Krabben spreekt in (zie bijlage bij dit verslag).
De voorzitter biedt gelegenheid om vragen te stellen aan inspreker.
Slaats

informeert of inspreker nog meer voorbeelden kan geven waaruit
duidelijk wordt waarom het buitengebied aangesloten dient te worden
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op glasvezel. Hij vraagt of dit ook mogelijk is via 4G of 5G. Voorts
vraagt hij op welke manier raadsleden kunnen helpen om dit initiatief
tot een succes te maken.
De heer Krabben antwoordt dat er een vergunningaanvraag wordt gedaan en deze is
gebaat bij een positieve houding.
De heer Van der Pas vult aan dat 4G en 5G niet toereikend zijn. Bekeken wordt of de
gsm masten ook van glasvezel kunnen worden voorzien. Desgevraagd geeft hij aan dat
om goed bereikbaar te blijven er altijd een vaste en een mobiele aansluiting nodig zijn.
Frodyma

verzoekt een indicatie van de kosten te geven. Hij vraagt wat er gebeurt
in het geval er al een kabel ligt.

De heer Krabben antwoordt dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met de gemeente
Waalwijk. Dit is een aankondiging.
De heer Van der Pas vult aan dat de vergunningaanvraag formeel is ingediend. De
komende week volgt daar een bespreking over. Men is in gesprek gegaan met Maweb en
daarom is besloten dat er 35.000 adressen moeten worden aangesloten om een
financiering vanuit de BOM te verkrijgen. De kabels worden waarschijnlijk in dezelfde
geul gelegd. Op 15 juli a.s. wordt het contract getekend. Dit zal een financieel voordeel
voor de leden met zich meebrengen.
De heer Krabben vervolgt dat de tarieven van Maweb nog niet bekend zijn. Desgevraagd
geeft hij aan dat het tarief € 60 bedraagt als er € 2.000 wordt ingelegd. Iedereen die
mee wil doen moet het minimum bedrag van € 500 betalen. Als kabels samen kunnen
worden gelegd met Maweb wordt het aanzienlijk goedkoper.
Frodyma

hoopt dat er veel reacties zullen komen.

Ottens

merkt op dat wordt gevraagd om schappelijke leges, hij verzoekt om
verduidelijking omdat sleuven graven niet meer aan de orde is. Voorts
verzoekt hij om toelichting met betrekking tot de minima en de
mogelijkheden via WMO. Hij begrijpt dat er geen keuzemogelijkheid is
voor een provider.

De heer Krabben antwoordt dat geprobeerd wordt om de leden te laten kiezen uit drie
providers, elk met een verschillend aanbod. Er wordt gestart met drie providers om niet
gehinderd te worden door technische problemen doordat er allerlei verschillende kastjes
moeten worden aangesloten bij de mensen thuis. Via de WMO is het mogelijk om mensen
te subsidiëren voor internet vallend onder de categorie abonnementen. Het
aansluitbedrag van € 500 is ook subsidieerbaar onder bepaalde voorwaarden. De
gemeente Heusden heeft reeds aangegeven medewerking te willen verlenen.
De heer Van der Pas antwoordt met betrekking tot de legeskosten dat deze kosten in het
buitengebied gemiddeld tien maal zo hoog uitvallen gezien de grote afstanden. Gevraagd
wordt om een eerlijke kostprijs in rekening in brengen. Kwaliteit staat voorop. Het
netwerk mag niet beschadigd worden.
Hooijmaijers

begrijpt dat men voornemens is om één en ander op 1 januari 2017
operationeel te hebben en informeert of verondersteld wordt dat de
vergunningen op tijd kunnen worden verleend.
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De heer Van der Pas antwoordt dat een vergunning conform de Telecomwet binnen
8 weken verleend moet worden. De leden hebben reeds geld gestort waardoor er geen
problemen worden verwacht met de financiering. Hij verwacht dat op 1 december
begonnen kan worden met graven.
Hooijmaijers

vervolgt dat in sommige gebieden helemaal niets mag in een bepaalde
periode van het jaar.

De heer Van der Pas antwoordt dat de vergunningaanvraag wordt uitbesteed. Vervuilde
grond moet onderzocht worden. Men gaat uit van de ervarenheid van de aannemer. Na
de vergunningaanvraag wil men zo snel mogelijk schouwen om het definitieve tracé te
kunnen bepalen.
Van Buul

vindt het een mooi initiatief. Hij vraagt of ook gebruik wordt gemaakt
van het reeds bestaande netwerk op bepaalde plaatsen.

De heer Krabben antwoordt dat een eigen netwerk wordt aangelegd.
De heer Van der Pas vult aan dat er per woning twee draden naar binnen moeten.
Van Buul

weet uit ervaring dat een hele woonwijk kan worden aangesloten zonder
graafwerk door het plaatsen van een tussenstation en gebruikmaking
van het kopernetwerk.

De heer Van der Pas antwoordt dat de huidige kabelkasten zich niet in het buitengebied
bevinden. Sommige woningen zijn te ver van het kopernetwerk verwijderd.
De voorzitter biedt gelegenheid om het woord te voeren in eerste termijn.
Frodyma

vraagt of de wethouder dit initiatief omarmt.

Kuijten

verwijst naar ParkNed waarvan de gemeente Waalwijk 100% eigenaar
is. Er wordt glasvezel aangelegd op de industrieterreinen. Hij is
verbaasd dat externen proberen om glasvezel aan te leggen in de
gemeente en verzoekt om verduidelijking.

Slaats

vraagt of de portefeuillehouder kan aangeven in hoeverre de
maatschappelijke opgaven worden onderschreven. Voorts vraagt hij of
de portefeuillehouder zich kan uitspreken over het verzoek tot
schappelijke leges.

Van Groos

antwoordt dat hij het initiatief omarmt. Het college is groot voorstander
van glasvezel. Binnen de gezondheidszorg zijn met glasvezel heel veel
toepassingen mogelijk. Om deze reden is ParkNed in het verleden
opgericht en heeft men zich gericht op het industrieterrein en het
ziekenhuis. ParkNed had moeizame jaren in het begin vanwege de grote
investeringen. Vanwege de grote verliezen is niet voorgesteld om de
rest van de gemeente ook te verglazen. Op Landgoed Driessen is wel
het nodige aan glasvezel aangelegd. ParkNed investeert niet in de
gemeente Aalburg, maar verleent wel medewerking.
Met betrekking tot de leges antwoordt hij dat de Wet markt en overheid
bepaalt dat er goede tarieven moeten worden gerekend, deze mogen
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niet hoger zijn dan kostendekkend. Bekeken moet worden of er lagere
leges in rekening kunnen worden gebracht. De twee kabels die worden
aangelegd moeten wel door de gebruikers worden betaald.
De voorzitter constateert dat er geen behoefte is om te reageren in tweede termijn. Hij
biedt inspreker gelegenheid om te reageren op hetgeen naar voren is gebracht.
De heer Krabben vond het plezierig om in te spreken. Er wordt met veel vrijwilligers
samengewerkt in de projecten. Hij bedankt de aanwezigen voor de aandacht en hoopt op
ondersteuning in de komende tijd.
De voorzitter sluit af met de woorden dat de brief ter afhandeling in handen van het
college wordt gesteld.
11.
Stand van zaken gemeenschappelijke regelingen
Er zijn geen vragen binnengekomen.
12.
Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
13.
Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30
uur.
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