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2.

Het sluiten van een realisatieovereenkomst
realisatieovereenkomst met wonenCentraal ten behoeve van de
realisatie van de woonservicezone in deelgebied Park van het Nieuwe Slootgebied
(2008/32). Aangehouden op 4 maart

PO

Besluit:
1. Op basis van het nu voorliggende onderhandelingsresultaat de gemeenteraad het
voornemen voorleggen tot het aangaan van een realisatieovereenkomst met
wonenCentraal voor de realisatie van een woonservicezone in deelgebied Park van het
Nieuwe Slootgebied conform bijgevoegde concept overeenkomst + bijlagen en de
gemeenteraad in de gelegenheid stellen zijn wensen en bedenkingen hierover uit te
spreken.
2. De door de gemeenteraad te uiten wensen en bedenkingen in overleg met
wonenCentraal meenemen in een definitief uit te werken realisatieovereenkomst met
bijbehorende bijlagen en hierover in een volgende vergadering te besluiten.
3. Het college verzoekt om een raadsvoorstel bij de stukken te voegen.
4. Financiële bijlage aan te passen aan de actuele stand van zaken per 1 januari 2008
(Grex). Waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat de Grex nog door de raad
vastgesteld moet worden (naar verwachting voor de zomer).

3.

Beleidsplan Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn (2008/2637)

PO

Besluit:
1. De aandachtspunten opgenomen in bijgaande notitie over het beleidsplan van het
Rijnland Ziekenhuis voor het ziekenhuis op de locatie Alphen aan den Rijn over te
nemen.
2. De notitie van het college en het beleidsplan, ter kennis aanbieden aan de
raadscommissie voor een opiniërende commissievergadering op 03 april 2008.
3. Het stuk nogmaals te agenderen voor definitieve besluitvorming. Dit vindt plaats na
overleg in het Rijnstreekberaad en na de commissievergadering.
4. Verzoekt de afdeling Communicatie om samen met de portefeuillehouder afspraken te
maken over de communicatie. Aandachtspunt daarbij is om de verwachtingen te
managen. Welke rol kan het college nog spelen.
Tekstueel moet nog verduidelijkt worden wat er bedoeld wordt met het
‘verzorgingsgebied’. Er is namelijk verschil tussen het verzorgingsgebied van het gehele
Rijland ziekenhuis en van de locatie Alphen aan den Rijn. Ook het begrip ‘7 x 24 kort
verblijf’ vraagt om toelichting.

4.

Mededelingen en rondvraag
1) Wethouder Van Wersch meldt dat hij over de ’productsubsidiëring gesubsidieerde
instellingen (2008/2136)’ op 2 april 2008 een informatiemarkt organiseert tijdens de
raad. De informatiemarkt is bedoeld om de instellingen te informeren over de gevolgen
van de productsubsidiëring.
2) Gemeentesecretaris meldt dan VNG langs wil komen en met een delegatie van het
bestuur wil spreken. Namens het college zullen de wethouders Groen in ’t Wout en
Schings VNG ontvangen. Met griffie wordt overleg wie er namens de raad / griffie bij
aanwezig is.
3) Wethouder Groen in ’t Wout heeft overleg gevoerd met WonenCentraal over Lage Zijde.
Voorstel wordt voor het college voorbereid.
4) Wethouder Groen in ’t Wout meldt dat hij stuurgroep vergadering Oude Rijnzone. Min
VROM heeft zitting genomen in toetsingscommissie waar de plannen van de gemeenten
getoetst worden. De stuurgroep vergadert op 23 april 2008 voor de laatste keer. Dan
worden de stukken voor besluitvorming aan c college aangeboden. Gedeputeerde Van
de Vondervoort heeft aangekondigd bij alle gemeenten langs te gaan om over de
ambities van de plannen te spreken.

5) Wethouder Du Chatinier maakt melding van mail van het Comité Thermen II. Het college
besluit dat wethouder Du Chatinier als coördinerend portefeuillehouder aanspreekpunt
voor dit Comité is. Mailbericht van Comité moet beantwoord worden.
6) Wethouder Lyczak vindt dat de berichtgeving in de pers over Coupépolder niet goed is
gegaan. Pers heeft zaken door elkaar gehad. In de pers is niet duidelijk naar voren
gekomen wie nu in het gelijk / ongelijk is gesteld. De gemeente of het
Hoogheemraadschap. Besloten wordt om volgende week, na advisering door onze
Jurist / advocaat en communicatie, tijdens het persgesprek nog een toelichting te
geven.

