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Hoofd Communicatie / besluitenlijst

Besluitenlijst van 2 januari 2007
Conform met een redactionele wijziging: besluit punt 3 wijzigen in: …o.a. artikel 3.1
(regeling kledingvoorschriften) en 8.4 en 8.5 (gedragscode).

2.

Ondernemersfonds (2006/18457)

NO

Voorstel:
1. Kennis te nemen van bijgaande notitie over het Ondernemersfonds.
2. Vast te stellen dat het instellen van een Ondernemersfonds in principe een geschikt
middel is om gezamenlijke activiteiten van winkeliers en ondernemers te stimuleren.
3. Een keuze te maken uit de in de notitie genoemde scenario’s:
- Gaat het vooral om stadspromotie of gaat het om collectieve ondernemersbelangen
in brede zin?
- Moet het Ondernemersfonds uitsluitend worden gevoed door een extra opslag op
de OZB-niet woningen, of kan het fonds ook worden gevoed uit de algemene
middelen?

Besluit:
Het college neemt kennis van de notitie en concludeert dat er op dit moment, met de
huidige regelgeving, geen geschikte mogelijkheid is een ondernemersfonds in te richten.
In het volgende overleg met VOA en WSA zal dit onderwerp op de agenda staan.
Verder ziet het college wel mogelijkheden in het Business Improvement District (BID),
afhankelijk van de voorwaarden en inhoud ervan. De ontwikkeling hiervan wacht het
college af.

3.

4.

Wekelijks persuurtje
1.

Verruiming hondenuitlaatmogelijkheden.

2.

Kap bomen Troubadourweg, Chopinsingel, Valeriusplein en deel Mozartsingel.

3.

Eindrapportage risico's anorganische stoffen vm. stortplaats Coupépolder.

4.

Verkoop grond door Pont Meyer, Zwammerdam.

5.

Naamgeving sportvoorziening Nieuwe Sloot.

6.

Wijziging verdeling aantal kiesgerechtigden over stembureaus in Kerk & Zanen.

Mededelingen en rondvraag
-

Wethouder Lyczak doet mededelingen over mogelijke fusie waterbedrijven.

-

Wethouder Tigelaar meldt ontwikkelingen groenstrook Kerk en Zanen.

-

Wethouder Groen in ’t Wout meldt ontwikkelingen OTA.

-

Wethouder Groen in ’t Wout meldt stand van zaken Bonifaciusschool. Er is een
principeakkoord met het Bisdom.

-

Wethouder Groen in ’t Wout meldt dat door de WVG veel mensen uit de Lage Zijde
zich bij de gemeente aanmelden voor verkoop van panden. Er zijn ook al enkele
principeakkoorden voor verkoop.

-

Gemeentesecretaris Eshuis meldt dat de rekenkamercommissie onderzoek gaat doen
naar het (verbeteren van het) jeugdbeleid. Eind maart wordt het resultaat verwacht.

5.

Uitnodigingen
Besproken.

