INT-19-51487

Beknopte besluitenlijst van de openbare vergadering van de
Raadscommissie van de gemeente Beverwijk op donderdag
5 september 2019.
Aanwezig:
Leden: A. Bal, K.B. Benning, F.S. Bennink, C.C. Bilars-Don, J.W.J. Dorenbos-De Hen,
K. Fiseler (steunfractielid), J. den Hartog, P. Heinink, M. Hekman, A.C. van Luijn,
P.N.M. Meiland, B.H. Middendorp, R. Moelee, M.E.B. Stengs, K. Uiterwijk, M. van Vliet,
K. Vos (steunfractielid), C.J. Vroonhof, R.S.A. Waijers (steunfractielid), H.E.J.J. van
Wijck.
Voorzitter: T.M.C. Hulscher
Griffier: L.A. Wieringa.
Collegelid/leden: H. Erol, S.G. Ferraro en H.J. Niele-Goos.
Ambtelijke ondersteuning: H. Kranendonk (Omgevingsdienst IJmond), P. Koese, W.
Hol.
Agendapunt:
01
Opening en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur.
De Meiland verzoekt de raadsleden om zich nog aan te melden voor de raadsactiviteit
van vrijdag 13 september a.s.
02
Vaststelling agenda.
De agenda wordt conform vastgesteld.
03
Rvs. Ontwerp Actieplan geluid 2018-2023.
Toezegging: Wethouder Erol zegt toe dat het raadsbesluit wordt aangepast zodat het
aansluit bij de wettelijke verplichting dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zijn
zienswijze ter kennis van burgemeester en wethouders te brengen.
Toezegging: Wethouder Erol zegt toe dat naar aanleiding van de technische vraag van
mevrouw Uiterwijk de tekst onder 3.2 Conclusie geluidbelastingkaarten zal worden
aangepast als in het antwoord weergegeven.
Toezegging: Wethouder Erol zegt toe dat er een expertmeeting zal worden gehouden
over een integrale aanpak van geluid.
Advies: De commissie acht het stuk behandelrijp voor de komende raadsvergadering.
04
Rvs. Erfgoedvisie Koester Erfgoed.
Toezegging: Wethouder Niele zegt toe dat informatie over de status van het oudste
pand in Beverwijk zal worden toegezonden.
Toezegging: Wethouder Niele zegt toe dat informatie over de rol van de
monumentencommissie zal worden toegezonden.
Advies: De commissie acht het stuk behandelrijp voor de komende raadsvergadering.
05
Rvs. Aanjaagregeling Ondernemersklimaat - voortzetting 2020.
Advies: De commissie acht het stuk behandelrijp en een hamerstuk voor de komende
raadsvergadering.
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06
Rondvraag en Sluiting.
Dhr. Bal vraagt naar de gevolgen voor Beverwijk naar aanleiding van de uitspraak van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak
Stikstof (PAS).
Weth. Ferraro antwoordt dat de gemeente momenteel de gevolgen in kaart brengt.
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur
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