Verslag
Gemeenteraad

Status

: openbare vergadering

Datum

: 21 februari 2002

Tijd

: 20.00 – 23.15 uur

Locatie

: raadzaal van het stadskantoor

Registratienummer : 2002/5803

Aanwezig:
Voorzitter: de heer N.P.M. Schoof, burgemeester
Secretaris: de heer G.A. de Graaff, gemeentesecretaris

en 33 leden, te weten de heren J.G. van Arkel, D. Blaauw, R.J. Blom, J.H.
Bosma, R.S. Gebel, J.M.C.M. Groen in 't Wout en J.P.J. Gronert, mevrouw A.
de Groot-Slagter, de heren H.J. Habermehl en M.J. Hage, mevrouw L.H.
Harmsma-Sloos, de heren J.H. 't Hart en P.C. de Hoog, mevrouw H.A.M.
Hoogenboom, mevrouw L.E. de Jong-Burggraaf, de heren M.P. Krumpelman,
E.G. De Leest, M.C.J. Meijer en W.J.M. Pieterse, mevrouw C.M. Ros, de heren
D.W.F. van der Schilden, R. van de Stouwe, en S.F. Strik, mevrouw P.H. Sijl-van
Veen, de heer K Tigelaar, mevrouw W.E. Verschuur, de heren J.H. Voogd en
P.H. Vree, mevrouw D.H.A. Vrij-de Wolf en de heren B. Wienbelt, A.D.
Windhorst, H.G.M. van der Zanden en C.D. Zandvliet.

5e

Het herijkingprogramma ISV/Wbb (bodemmodule ISV-programma)
(zie nr 2002/22)

De heer GRONERT merkt op dat de Coupepolder als gevolg van de landelijke
decentralisatietrend onder gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. In het stuk heeft hij
gelezen dat nog afstemming met de provincie moet plaatsvinden. In verband met de
ernst van de eeuwigdurende nazorg en de bijkomende kosten voor de Coupepolder wil
zijn fractie graag op de hoogte worden gehouden van de contacten met de provincie. Hij
vraagt of de financiële consequenties voor de gemeente als toekomstig beheerder
inmiddels duidelijk zijn.

Wethouder VOOGD antwoordt ontkennend op de vraag of al gesprekken met de
provincie gaande zijn. Hij stelt dat het college het vanzelfsprekend acht dat de stukken
in de leeszaal zullen liggen zodra er enige helderheid is over de consequenties voor de
gemeente, zodat eenieder daarvan kennis zal kunnen nemen. Op het
besluitvormingsproces of de verder te voeren gesprekken over de decentralisatie zal hij
onder het duale bestel hetzij in de raad, hetzij in de commissie terugkomen.
De heer GRONERT merkt op dat dus nog niet definitief besloten wordt de polder in
beheer te nemen.
Wethouder VOOGD stelt dat het officiële verzoek daartoe nog niet gedaan is en met de
gesprekken nog niet is begonnen.
Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en
wethouders besloten en wordt het ontwerp-besluit vastgesteld.

