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Burgemeester

1 5-3

Het college van B en W heeft verslag uitgebracht van diverse

dienstreizen naar België in 2012, met de nadruk op Brussel,

Antwerpen en Gent.

2 5-3

Op 10-12 maart brengt de raadscommissie Bestuur, Veiligheid

en Middelen een werkbezoek aan Londen. De burgemeester,

Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef van de Eenheid

Rotterdam reizen mee. Onderwerp van gesprek met de lokale

autoriteiten is de openbare orde en handhaving in Londen.

Wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening, Vastgoed en Stedelijke Economie

1 5-3

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor de motie

Fouad el Haji over het schoolhulpproject Suriname

(2012/3305) af te doen. De motie droeg het college op om

oplossingsrichtingen te verkennen zodat de stichting tot 2015

haar werkzaamheden kan blijven verrichten. Per 1 februari

2013 is de stichting tijdelijk gehuisvest aan de Brielselaan 45.

Met de stichting is een tijdelijk beheercontract (zogenaamde



antikraakcontract) afgesloten. Dit houdt in een ingebruikgeving

om niet, met een vaste onkostenvergoeding.

2 5-3

Het college van B en W trekt de vrijstelling van het

bestemmingsplan “Het Nieuwe Werk” ex artikel 19, lid 1 van de

Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een

woon- en kantoorgebouw aan de Gedempte Zalmhaven en

Houtlaan in het Scheepvaartkwartier (project Zalmhaven) in.

De vrijstelling was aan de voorwaarde verbonden dat het

betreffende bouwplan uiterlijk op 1 mei 2012 was ingediend.

Dat is niet gebeurd. Ook wordt de vrijstelling juridisch niet

langer houdbaar geacht omdat het plan zo is aangepast dat er

in juridische zin geen sprake meer is van “wijzigingen van

ondergeschikt belang”.

Wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte

1 5-3

Het bestuur van het recreatieschap Rottemeren heeft een

wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgesteld, die

inhoudt dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Zuidplas

met ingang van 2012 wordt verhoogd met 3%. Het college van

B en W stelt de gemeenteraad voor deze wijziging van artikel

38 van de gemeenschappelijke regeling Rottemeren vast te

stellen.

Wethouder Financiën, Bestuur en Organisatie, Volksgezondheid en Maatschappelijke Ondersteuning

1 5-3

Het college van B en W heeft het plan van aanpak voor het raadsbesluit “Sturen op termijn –

bestuursmodel collegewerkprogramma, realisatie mijlpalen 2011 vastgesteld. De raad heeft 29

november jl besloten dat er één integrale visie moet komen op de werkwijze van het bestuursmodel die 1

maart gereed moet zijn. Het College heeft een circulaire opgesteld met een toelichting op de principes

en werking van het bestuursmodel en een langetermijnvisie voor het gehele werkterrein van de

gemeente. Daarnaast is er een audit geweest om tekortkomingen in de verantwoording van de

collegedoelstellingen op te lossen. Deze uitkomsten gaan ook naar de raad.

Het college heeft de beantwoording vastgesteld van de schriftelijke vragen van:

* 5-3
het raadslid R. de Jong (LR) over het gebruik van het mineraal olivijn.

* 5-3
het raadslid M. van Elck (LR) over opvang van illegalen door de NAS.

* 5-3
het raadslid A. Bonte (GL) over dwangmatige RET-controleurs.

* 5-3
het raadslid A.S. Mosch (LR) over het verdwijnen van brievenbussen in Rotterdam.

* 5-3

het raadslid L.P.M. de Kleijn (SP) over gevolgen kabinetsbeleid voor sociale woningbouw en corporaties

(eerder ingediend als aanvraag regeling van Werkzaamheden).



* 5-3
het raadslid J.W. Verheij (VVD) over Verkoop woningen door corporaties.

* 5-3
het raadslid mevrouw J. Bokhove (GL) over beperken strooizout.

* 5-3
het raadslid M. Struijvenberg (LR) over Vaststellen tarief Ontroerend Zaakbelasting.

* 5-3
het raadslid F. el Haji MPA (PvdA) over boekenfonds Zadkine.

* 5-3
het raadslid mevrouw P.M. Wijntuin (PvdA) over Bedrijventerreinen Rotterdam Zuid.

* 5-3
het raadslid H.C. van Schaik (LR) over schadeverhaal na illegale stroomaftap hennepteelt.

* 5-3
het raadslid mevr. J. Strörmann (SP) over Kwijtschelding.

* 5-3
het raadslid R. Moti (PvdA) over kans op werk in de techniek en in de haven.
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