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Raadsinformatiebrief (13R.00353) inzake stand van zaken
verkoop vastgoed
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.
1. Doel van de bespreking
De commissie bespreekt onderling en met het college deze raadsinformatiebrief. Er
wordt geen (formeel) besluit aan de raad gevraagd. Voor de behandeling is wethouder
Schreurs uitgenodigd.
Dit onderwerp is op verzoek van het CDA via de dlis op de overlegagenda geplaatst.
Argumentatie: De wijziging van de uitvoering van het vastgoedbeleid is dermate dat we
daar graag met het college over van gedachten wisselen.
2. Voorgeschiedenis
Tijdens de commissievergadering Ruimte van 7 maart 2013 is gesproken over het
vastgoedbeleid in relatie tot maatschappelijke functies, mede aan de hand van een rib
inzake de lijst courant/incourant vastgoed. Genoemde rib is eveneens in de
raadsvergadering van 28 maart besproken. Een motie over de wijze van uitvoering van
het beleid van CDA, (toenmalig) Inwonersbelangen en LijstVanderDoes is verworpen.
Het college heeft toen aangegeven in overleg te treden met bewoners en de instellingen
over de toekomst van de Harmelense voorzieningen.
In de commissievergadering van vorige maand is het vastgoedbeleid in de kern
Harmelen aan de orde geweest.
De voorliggende Rib gaat meer in op het algemene beleid ten aanzien van (de verkoop
van) vastgoed.
3. Vervolgprocedure
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen
of een ander vervolg voor te stellen.
4. Bijzonderheden
Deze rib heeft een relatie met toezegging 3 inzake kaderstelling vastgoed. De
commissie kan het college vragen wanneer en op welke wijze deze toezegging gestand
wordt gedaan.

