Notulen Stadsraad d.d. 18 oktober 2018
Aanwezig:
Annelies Breen, Marieke Slagboom, Anneke van Kampen (Gemeente), Desiree van Halewijn , William Tanis,
Lennard van Beek, Adam van Heest (notulist)
M.k.a. Erna de Jong
1.

Opening vergadering

2.

Vaststellen agenda
Toegevoegd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Problematiek duinpad n.a.v. calamiteit. Gemeente heeft serieus onderzocht. Waterschap is 24 uur
bereikbaar. Aanvullend voorstel op de toegezegde maatregelen, bordje met telefoonnummers van op
te roepen organisaties op de hekken monteren i.g.v. een calamiteit.
AED plaatsen? De aanwezige AED’s hangen vaak binnen. Is het een idee om ze in het kader van een
projectsubsidie aan te schaffen? Anneke vraagt na bij de gemeente hoe het werkt. Volgende
vergadering terug.
Spuipad ziet er nog goed uit. Herbestrating/reparatie van wegdek wordt later besproken.
ZHvKK vereniging voor kleine kernen. Misschien een vereniging waar zinvolle informatie te halen is. Is
het iets voor ons? Antwoord: nee
Statuten aanpassen i.v.m. toetreden Oostdijk. Eerst laten rouleren bij de leden. (Desirée)
Havenkanaal: bord en vlag bij stijger van Groene Vaart. Openstellen van het havenkanaal is
onbespreekbaar bij Waterschap. Er komt gesprek met de wethouder (Markwat) en betreffende
ambtenaar. (Desiree).

Goedkeuring notulen
Notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld

4.

Mededelingen

5.

Ingekomen stukken
Ingekomen stukken: Gaat de stadsraad een rol spelen bij het kopen/verspreiden van vlaggen
Goedereede? Is een privéaangelegenheid ( retourbericht aan desbetreffende mw.).

6.

Evaluatie Inwonersavond 25 september
Presentatie duurzaamheid is positief ontvangen.
Vragen over sloop oude stadhuis kunnen nog niet concreet worden beantwoord, want de sloop moet
nog worden aanbesteed. Wat er met het meubilair gebeurt is nog onbekend.
Verlichting toren wordt meegenomen bij groot onderhoud.
ANWB-bordjes op historische panden/plaatsen kunnen worden vervangen. ANWB doet dat in principe,
maar het vraagt ook om een investering vanuit de kern. Besluitvorming komt later.

Nagekomen subsidieaanvragen:
Aanvragen van de Klokkendieven en Molenstichting gaan uit de kerngebonden projectsubsidie. Er is een
tweede aanvraag binnengekomen van de Klokkendieven t.b.v. de aanschaf van headsets. Daarnaast van
de Vakantiespelweek herv. Gemeente, het Sinterklaas comité en de ijsclub voor het opknappen van het
gebouwtje. Vakantiespelweek en Sinterklaas worden volledig gehonoreerd, Klokkendieven en ijsclub
deels. (William)
7.

Handhaving verhuur woningen aan recreanten
Handhaving verhuur aan recreanten is nog niet op gang gekomen i.v.m. vakantie van de betreffende
ambtenaar. Leegstand van panden die als recreatiewoning gebruikt worden op de agenda houden. Nu
even wachten op de nieuwe wethouder en met haar brainstormen over het probleem. In die brainstorm
ook inbrengen dat nader onderzoek naar de economische gevolgen van die leegstand een ander licht op
het probleem kan werpen.

8.

Rooster van aftreden
Agenderen voor de volgende vergadering, omdat het stuk niet beschikbaar is. (Desirée)

9.

Facebook
--

10. Actielijst
Is nog niet gemaakt. Volgende vergadering agenderen. (Lennard)
11. Rondvraag
William Tanis: Wat gebeurt er in het kader van NL-doet i.v.m. subsidieaanvraag? Uit eigen beurs
faciliteren. Rekening van bewonersavond was opvallend hoger. William vraagt om een specificatie.
Adam van Heest: Wat heeft het overleg met de verkeerscommissie opgeleverd? Er komt nog een
gesprek.
Annelies Breen: Datum voor bijeenkomst gezamenlijke stadsraden komt via de betreffende gastheer

