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Opening:
De Burgemeester heet de delegatie van de adviescommissie welkom en verklaart het prettig te vinden de stand van
zaken door te nemen.
Positionering adviescommissie
Het gemeentebestuur erkent volmondig de rol van de adviescommissie. Bij de burgemeester bestaat begrip voor de
spanning welke kan optreden als leden van de commissie in het proces geraakt worden in branchebelangen of zelfs
individuele belangen. Hij acht het van belang dat een en ander duidelijk uitgesproken wordt. Met de commissie is het
gemeentebestuur van mening dat de adviesfunctie, vanuit het algemeen belang , een belangrijke peiler in de
besluitvorming van het proces is. De burgemeester nodigt vervolgens de commissie uit aan te geven op welke wijze de
commissie in positie gebracht kan worden . In lijn met hetgeen hierover in de commissie werd vastgesteld, werd
geopperd dat de commissie voorafgaand aan besluitvorming in B&W of voorafgaand aan de vaststelling van
raadsvoorstellen door het College de commissie in de gelegenheid gesteld zou moeten worden haar advies uit te
brengen. Liefst zo vroeg mogelijk in het proces, voordat de stuurgroep Centrumplan een besluit neemt.
Deze benadering wordt volmondig door de Burgemeester onderschreven.

juli 2010

Ruimte van de commissie
Na een korte discussie stellen de deelnemers aan het gesprek vast dat de ruimte voor het gemeentebestuur begrensd
wordt door de kaderstelling door de raad. Daarmee is tevens de ruimte voor de commissie bepaald. De kaders uit het
Raadsbesluit van 30 juni 2009 staan dus vast. De commissie zal dus kunnen adviseren op onderwerpen die invulling
geven aan die kaders.
Borging van tijdige betrokkenheid
In het gesprek wordt vastgesteld dat het project gestart is door het gemeentebestuur met een bewuste keuze voor
kaderstellende uitgangspunten aan de voorkant . Deze zijn vertaald naar contouren die aan de raad te besluitvorming
werden voorgelegd. Op basis van deze hoofdlijnen vond vervolgens een Europese aanbesteding plaats die enerzijds
vanuit zorgvuldigheidoverwegingen, anderzijds vanuit juridische beperkingen, weinig mogelijkheden tot dialoog bood.
Het proces komt, aldus de burgemeester, thans in een stroomversnelling. Er moet een groot aantal keuzen gemaakt
worden, door niet alleen de gemeente maar ook door Hurks. Zowel de gemeente als ook Hurks hechten daarbij grote
waarde aan de inbreng van de commissie. Er dient een overzicht/planning in de tijd te komen met relevante
besluitvormingsmomenten . Dhr Bauer neemt dit op zich.
Dhr Bauer kan zich voorstellen dat er een agenderingscommissie komt, bestaande uit een vertegenwoordiging van de
projectgroep en de commissie die direct voor of na een projectgroepvergadering bepaalt over welke onderwerpen de
commissie zou moeten (of kunnen) adviseren. Deze suggestie wordt overgenomen. Dhr. Bauer zal dit in de projectgroep
Centrumplan en met Hurks bespreken.
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Vormgeven aan de voorgestane dialoog.
In het gesprek wordt door de vertegenwoordiging van de commissie gewezen op de wens van de commissie om met
het gemeentebestuur en de projectontwikkelaar samen te werken aan de realisatie van het centrumplan op basis van
een dialoog. Deze visie wordt volmondig ondersteund door de gemeente en de burgemeester stelt voor periodiek (eens
per kwartaal of zoveel vaker als nodig/zinvol is) de dialoog gemeentebestuur commissie aan te gaan. Hij en de
verantwoordelijke portefeuillehouders in het college zijn graag bereid hiervoor ruimte in de agenda vrij te maken.
Voorts komt de wenselijkheid voor een spoedig overleg met Hurks aan de orde. Afgesproken wordt dat Dhr Bauer dit
1
oppakt. .
Afspraken:
Voorafgaand aan besluitvorming B&W geeft de commissie te allen tijde advies
Idem voorafgaand aan de vaststelling van raadsvoorstellen door B&W
Ruimte commissie conform begrenzing raadsbesluit
Planning besluitvormingmomenten
Plannen afspraak Commissie met Hurks
Instelling agendacommissie
Planning dialoogsessies B&W commissie

(Bauer)
(Bauer)
(Commissie)
(Bauer)
(Bauer)
(Bauer/commissie)
(Commissie)
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NB. Inmiddels is daarover door dhr. Bauer met Hurks overlegd. Hurks zal het initiatief nemen om de
commissie uit te nodigen voor een kennismaking. Precieze datum en tijdstip zullen nog moeten worden
bepaald
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