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Commissie Woonomgeving

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Westermeerweg 3 te Tollebeek’
Wethouder Haagsma zegt toe de raad voor 1 maart 2021 te informeren over de ( juridische ) 
consequenties van het niet agenderen van het voorstel voor besluitvorming. Daarnaast is de 
bespreking in de raadscommissie voor hem aanleiding het (proces van het) voorstel opnieuw te 
beoordelen en met betrokkenen te bezien welke mogelijkheden er nog zijn. 
Collegereactie/ tijdspad:
De gemeenteraad moet binnen twaalf weken na afloop van de terinzagelegging van het ontwerp 
beslissen over de vaststelling van een bestemmingsplan. Dit is echter een termijn van orde. De 
raad blijft na het verlopen van deze termijn gewoon bevoegd tot het vaststellen van het 
bestemmingsplan.
 
Bij niet tijdig beslissen kan er op verzoek van initiatiefnemer via de rechter een dwangsom 
worden opgelegd. Triade heeft aangegeven het gesprek met de omgeving te willen blijven 
voeren. Het voortzetten van het gesprek lijkt ons met het oog op het proces voor alle partijen 
het beste pad. De juridische gevolgen van het niet agenderen zijn door de opstelling van Triade 
beperkt.  De gesprekken worden inmiddels gepland.

Commissie Samenlevingszaken

Wet inburgering
Wethouder Wijnants zegt toe dat wanneer de pilots door de werkgroepen zijn uitgewerkt (waarbij 
wordt gekeken naar landelijke ontwikkelingen) de raad hier middels een memo over wordt 
geïnformeerd. 
Collegereactie/ tijdspad:
Wij sturen uw raad een memo als er een keuze gemaakt is in het uitvoeren van (een) pilot (s) 
met de argumentatie erbij waarom het college daarvoor kiest (en waarom het college niet koos 
voor andere voorstellen voor pilots). Op dit moment hebben de werkgroepen hun eerste 
voorstellen en ideeën gedeeld. Deze pilotmogelijkheden worden verkend en afgewogen. We 
houden daarbij rekening met de uitvoerbaarheid en het budget. Ook onderzoeken we de 
mogelijkheden om een pilotgroep en controlegroep te creëren, zodat we de mate van succes 
kunnen meten en dus het slagen van de pilot. We kunnen dan beter inschatten of die werkwijze 
bij de implementatie van de Wet inburgering wenselijk is.
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