Besluitenlijst Raadsvergadering
Datum

4.a

12-09-2019

Ingekomen stukken en mededelingen.
Voorstelnummer 68-2019

Besluit
Kennis te nemen van:
- Aanbiedingsbrief van de rekenkamercommissie;
- Rapportage werkgroep Lokale rekenkamers.
5

Vaststelling korte weergave raadsvergadering d.d. 4 juli 2019.
Voorstelnummer 69-2019

Besluit
Het verslag ongewijzigd vast te stellen.
6

Voorstel inzake kaders en ambitie speelruimte, instemmen met scenario 3
alsmede instemmen met de verdere uitwerking.
Voorstelnummer 70-2019

Besluit
In te stemmen met scenario 3, ten behoeve van de nog te realiseren nota
speelruimte, en daarmee akkoord te geven voor verdere uitwerking.

Toelichting
Hierbij wordt ingezet op centrale buurtplekken met meer uitdaging en
avontuurlijk spelen voor kinderen vanaf 6, 7 of 8 jaar. Op de kleinere plekjes
(hofjes, plantsoenen) wordt vervolgens vooral ingericht voor de jongste
kinderen die nog niet zelfstandig grotere afstanden mogen afleggen. Dit
worden kleinere speelveldjes met eenvoudige toestellen of speelaanleidingen
in het gras (laag inrichtingsbudget, 60-70% van budget voor instandhouding).
Voor de centrale speelplekken wordt juist ingezet op meer uitdaging en
hoogte, avontuur en beweging. Hier is meer budget voor nodig.
7

Voorstel tot beschikbaar stellen krediet t.b.v. de herinrichting terrein D. vd
Broek en Indrapoera aan de Hyacintenstraat.
Voorstelnummer 71-2019

Besluit
Een krediet beschikbaar te stellen van € 132.000 voor de herinrichting van het
terrein van Dirk van de Broek en Indrapoera.

Toelichting
Het betreft de herontwikkeling van de supermarkt Dirk van de Broek en
Chinees restaurant Indrapoera. De gemeente Edam-Volendam heeft
medewerking verleend aan het project door het sluiten van een anterieure
overeenkomst. Doordat het bouwplan afwijkt van de bestaande situatie is er
sprake geweest van de aankoop en verkoop van grond van de gemeente aan de
ontwikkelaar. De kosten voor herinrichting van het voorplein komen voor
rekening van de ontwikkelaar. De gemeente is verantwoordelijk voor het
inrichtingsplan van de openbare ruimte rondom de winkels en het restaurant.
8

Voorstel tot vaststelling begrotingswijziging waarin de financiële gevolgen van
de raadsbesluiten zijn verwerkt.
Voorstelnummer 72-2019

Besluit
De 6e begrotingswijziging vast te stellen.
Hierin zijn de financiële gevolgen van de raadsbesluiten van 12 september
2019 verwerkt.
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