notulen

Gemeenteraad

Status

: openbare vergadering

Datum

: 27 maart 2008

Aanvang

: 20.00 uur

Locatie

: raadzaal van het stadhuis

Registratienr

: 2008/5839

Aanwezig:
Voorzitter: N.P.M. Schoof
Griffier: E.J. de Gruijter
Aanwezig zijn: de dames G. Akdemir (PvdA) en J.C.P. Bezemer (VVD), de heren B.J. Dekkers (GL),
P.G.S. Dobbe (CDA), R.S. Gebel (VVD) en R.H.A. Geurts (SP), mevrouw A. de Groot-Slagter
(Alphen Eén), de heren T. Hoekstra (VVD) en P.C. de Hoog (Alphen Eén), mevrouw L.E. De JongBurggraaf (VVD), de heren D.H. Kalkman (PvdA), R. Koornstra (LA/AS), M. Kortleven (CU), K.
Kwint (VVD) en E.G. de Leest (D66), de dames E. Noordhoek (GL) en H.I.P. Oppatja (PvdA), de
heren W.J.M. Pieterse (CDA), R.J.M. Pleij (SP), H.J. van Rietschoten (CDA), W.N. Roest (PvdA), en
H. Romeijn (CU), mevrouw C.M. Ros-Kroon (PvdA), de heren W.M. Schouten (VVD) en J.N.
Schriek (SP), mevrouw S.M.A. Schruijer-Harte (SP), de heer J.A. Semeijn (PvdA), mevrouw W.E.
Verschuur (Beter Alphen) en de heren J.H. Voogd (CDA), R. Vrugt (CDA), B. Wienbelt (VVD), I.C.
Wilson (PvdA) en A.D. Windhorst (VVD).
Tevens zijn aanwezig de wethouders: de heren R.J. Blom, J.M.C.M. Groen in ’t Wout, S.J.P.
Lyczak, P.L.J.M. Schings en H. van Wersch.

Afwezig zijn: de heer P. Sneep (CU) en mevrouw M.A. Zandstra (CDA).

3.

Vragen raadsleden

De heer PLEIJ informeert in het kader van de Coupépolder naar het door de gemeente
uitgegeven persbericht, waarin was vermeld dat op 25 maart zou worden gesproken met het
hoogheemraadschap. Hij vraagt wat er op 25 maart is besproken.
Wethouder LYCZAK antwoordt dat het college als uitvoerend orgaan met verschillende partijen
spreekt en daarover de raad tijdig zal inlichten als daartoe aanleiding bestaat. Inderdaad heeft
hij afgelopen dinsdag met het hoogheemraadschap gesproken over de wijze waarop de verdere
contacten zullen worden onderhouden. Hij had verwacht dat de Raad van State zou ingaan op
het verweer tegen een afdeklaag, maar dat is niet gebeurd, zodat een vervolg verwacht mag
worden. Spreker had gehoopt dat de rechters zouden doorpakken, maar zij hebben ervoor
gekozen dat aspect nu niet te behandelen.
1

De heer PLEIJ informeert naar de verdere gang van zaken.
Wethouder LYCZAK antwoordt dat hij had gehoopt op duidelijkheid, die tot op dit moment niet
is verkregen en zegt toe precies hetzelfde te zullen doen als bij de bezwaarprocedure tegen de
afgegeven vergunning. Het college neemt zijn verantwoordelijkheid en legt de verdere uitkomst
aan de raad voor, zodat daarover een oordeel kan worden geveld.
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