
GEMEENTE ~VESTVOORNE 

Verslag van de gecombineerde openbare vergadering van de commissies VROM, ABZ/M en 
WOW, gehouden op woensdag 8 oktober 2008 om 20.00 uur in de raadzaal van het ge- 
meentehuis te Rockanje. 

Aanwezig : mevrouw C.M. Langendoen-Briggeman, mevrouw R.M. Roggeveen, me- 
vrouw W. van Vliet-Elderhorst en de heren J.W. Rehorst, H. Heijndijk, L.J. 
Laaij, R.F.L. van Leeuwen, P.F.L. Beukelman, L. Braber, W.M. Hartog, C. 
v.d. Akker en P.P. v.d. Nol!. 

Mede aan- 
wezig wethouders B.M.AA Geers-van Wijk, C.J.A van Lith en I.F. Klok en de 

heren J.M.C. Postema, P. de Koning en L. Prinsenberg. 

Voorzitter P. Kraaijenbrink. 

Griffier: R. de Vries. 

Notuliste M. van Eijsden-Briggeman 

1. Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Vaststelling agenda. 

De voorzitter deelt mede, dat op tafel is gelegd een gewijzigde agenda met een twee- 
tal extra agendapunten, t.w. de presentatie stand van zaken grote projecten en ge- 
biedsinventarisatie van illegale situaties. 

De commissie kan zich vinden in de gewijzigde agenda. 

3. Presentatie stand van zaken grote projecten. 

Door de heer Postema wordt aan de hand van sheets de stand van zaken grote pro- 
jecten aan de commissie gepresenteerd. 

Aan de orde komt o.a. 
. Centrumontwikkeling Oostvoorne Fase I - Fase II 

. Stand van zaken bouwactiviteiten 

. Ontwikkeling Fase II 

. Brandweergarage 

. Gemeentewerf 

. Communicatie 
Door de heer De Koning wordt vervolgens aan de hand van sheets de stand van za- 
ken Valweg/Hoefweg gepresenteerd. 
Aan de orde komt o.a. 
. het Multifunctioneel Centrum 
. Woningbouw 
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· Verkoop 
· Planning 
· Ontwerp woningen 
· Raadhuislaan/Dwarsweg 
· Stand van zaken 
· Onderwijshuisvesting 

Centrumontwikkeling Oostvoorne 
Medegedeeld wordt, dat er in fase I 42% is verkocht. Op dit moment beraadt men 
zich over fase 11. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de destijds afgesproken opzet 
dat wordt gestart met fase II wanneer 60% is verkocht. 
Vervolgens wordt medegedeeld dat de oplevering van het cultureel centrum ruim voor 
de zomervakantie van 2009 plaatsvindt. 

Communicatie 
T en aanzien van de communicatie wordt medegedeeld dat het overleg aangaande de 
centrum ontwikkeling goed verloopt. Volgende week vindt er weer een overleg plaats 

met de bouwbegeleidingsgroep. Binnenkort wordt er tevens gestart met een nieuwe 
overleggroep die zich bezig gaat houden met de ruimtelijke invulling. 

De planning is dat vóór 1 oktober 2009 alle woningen in fase I worden opgeleverd. 
Brandweergarage 
Met betrekking tot de nieuwbouw van de brandweergarage wordt medegedeeld dat er 
een bouwvergunning is verleend en dat de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Er is 

een aanbestedingsvoordeel. De opdracht tot bouw van de garage is verstrekt aan 
bouwbedrijf Van Reek uit Oostvoorne. Verwacht wordt dat de gemeentewerf rond de 
jaarwisseling wordt opgeleverd. 
Valweq/Hoefweg 

Ten aanzien van de bouw van het multifunctioneel centrum is de gemeente na het 

faillissement van de aannemer eigenaar geworden van de plannen. Er is een 2e partij 

gevraagd een prijs te maken voor het plan. Eind deze week zullen deze prijzen be- 
kend zijn. Indien de kosten hoger zijn dan het beschikbare budget zal er in november 
een voorstel worden gedaan aan de raad. 
Indien tot overeenstemming wordt gekomen zal op 1 december worden gestart met 
de bouw. 
Het energieproject dat in het plan was opgenomen is gecanceld omdat afstemming 
tussen de woningbouw en de vertraagde bouw van het mutifunctioneel centrum pro- 
blemen opleverde. Alle nieuwe energiebesparende maatregelen zullen op een rij 

worden gezet en er zal hiervoor eveneens aan de raad een voorstel worden gedaan. 
Woningbouw 
Medegedeeld wordt dat er 20 huurwoningen worden gebouwd die groter zullen zijn 

dan aanvankelijk gepland. De woningen worden gebouwd volgens woonkeur en de 
starterswoningen worden gebouwd in 2 maten en op de markt gezet conform de 
koopgarantregeling. De verkoop vindt plaats door het woningbedrijf. 

De vrije sector woningen worden verkocht door een lokale makelaar. Verwacht wordt 
dat Bokx bouwbedrijf half december 2008 start met de woningbouw en dat begin de- 
cember 2008 wordt gestart met de bouw van het multicultureel centrum. 
De verwachting is dat de sporthal in het seizoen 2009/2010 in gebruik kan worden 

genomen. 
Onderwijshuisvesting 
T en aanzien van de onderwijshuisvesting wordt medegedeeld dat er een aantal za- 
ken achteraf nog moeten worden afgerond en er nog een bedrag van plm. E55.000,00 
beschikbaar moet worden gesteld. Dit bedrag heeft onder andere te maken met de 
fietsenstalling van de Overbosschool die door een lange overlegprocedure met om- 
wonenden niet eerder kon worden afgerond. 
Raadhuislaan/Dwarsweq 
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Door de heer Postema wordt medegedeeld dat de heiwerkzaamheden zich in de laat- 
ste fase bevinden. Vanwege te veel trillingen zal nabij de Zeeweg worden overge- 
gaan op het boren in plaats van heien. Hierdoor zal er enige vertraging ontstaan maar 
de opleverdatum van 1-1-2010 voor de woningen is echter nog steeds haalbaar. Het 
tussendeel, het atrium, wordt mogelijk later opgeleverd. 

De heer Braber spreekt namens de fractie van het CDA zijn zorg uit over de vertra- 
ging van de bouw van de sporthal aan de Valweg/Hoefweg en de hoogte van het 
bedrag dat hieruit voort zal vloeien. 

De heer Van Leeuwen vraagt namens de fractie van de WD naar de stand van za- 
ken rondom de plannen van Moerman B.v. op de hoek van de Ruy/Burgemeester 
Letteweg in Oostvoorne. 

Wethouder Geers zegt dat de commissie hierover schriftelijk wordt geïnformeerd. 

Mevrouw Roggeveen vraagt namens de fractie van de PvdA of fase 11 is opgenomen 
in de subsidieregeling van de stadsregio. 

Medegedeeld wordt, dat fase 11 buiten de huidige subsidieregeling valt. 

De heer Heijndijk vraagt of het Eneco-schakelgebouw bij de locatie van de nieuwe 
brandweergarage nog verplaatst moet worden en wanneer de bouw van de brand- 

weergarage start. 

De heer Postema zegt dat er nog beroep mogelijk is tegen de bouwvergunning voor 
de brandweergarage. De vraag over het schakelgebouw zal hij nazoeken. 

De heer Braber vraagt hoeveel bouwkavels in het plan Valweg/Hoefweg verkocht zijn. 

De heer de Koning zegt dat 3 van de 6 kavels verkocht zijn. 

Mevrouw Langendoen vraagt namens de fractie van Gemeentebelangen naar de 
hardheid van de subsidies. 

Medegedeeld wordt, dat de projectgroep uitgaat van een gereedmelding op deze da- 
tum. 

De heer Hartog vraagt namens de fractie van D66 of er extra energiemaatregelen in 

de bouw worden meegenomen. Hij vraagt ook hoeveel subsidie er verwacht wordt 

van de Stadsregio voor de woningbouw in Valweg/Hoefweg. 

Wethouder Van Lith neemt de vraag mee. 

Vervolgens wordt door de heer Prinsen berg antwoord gegeven op de schriftelijke vra- 
gen die zijn gesteld door de fractie van de WD inzake bouwschade. 

De heer Van Leeuwen zegt dat de vragen van de VVD goed beantwoord zijn. 

4. Exploitatie grote projecten. 

De heer Van Leeuwen zegt het goed te vinden dat het tekort min of meer gelijk is ge- 
bleven. Hij verzoekt namens de fractie van de WD om de financiële ontwikkeling van 
de 7 projecten op een rij te zetten. Hij vraagt of het college een financieel overzicht 
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over de laatste 4 jaar van de 7 afzonderlijke onderdelen uit de 3+ 1 projecten kan ge- 
ven. Hij zegt dat het hierbij gaat om de vragen 'hoe is er telkens geraamd en wat 
bleek het een jaar erna te worden' en 'hoe ontwikkelden zich de tekorten?', 

De heer Hartog vraagt zich namens de fractie van D66 af of het wel juist is dat de nog 
te ontvangen subsidies al bij de reserve dorpsvernieuwing worden geteld. 

De heer Braber vraagt namens de fractie van het CDA over welke 'andere reserves' 
wordt gesproken in de toelichting. 

De heer V.d. Akker vraagt namens de fractie van de PvdA een toelichting op het ex- 
ploitatietekort van de Valweg/Hoefweg. 
Vervolgens vraagt hij om een verantwoording van het fonds dorpsvernieuwing. 

Mevrouw Langendoen spreekt namens de fractie van Gemeentebelangen haar zorg 
uit over de onzekere subsidiegelden. 

Wethouder Klok zegt toe dat de financiële ontwikkeling van de 7 projecten op een rij 
wordt gezet en dat eveneens een overzicht wordt gemaakt met betrekking tot het 
fonds dorpsvernieuwing. 
Vervolgens zegt de wethouder dat vóór de begrotingsraad zal worden aangegeven 
welke subsidies er reeds binnen zijn. 

De voorzitter concludeert, dat er aanvullende informatie gewenst is en vóór de begro- 
tingsraad aan de commissie zal worden toegezonden. 

De vergadering wordt geschorst van 21.20 tot 21.30 uur. 

5. Mededelingen. 

Wethouder Klok zegt dat bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden met het water- 
schap over de zandsuppletie op het badstrand in Rockanje. Het waterschap heeft 
gezegd dat er dit jaar geen suppletie meer zal plaatsvinden en dat er nog steeds dis- 

cussie is met de aannemer over de prijs. De inzet is om de suppletie zo snel mogelijk 
uit te voeren. Hij heeft het waterschap gezegd dat de werkzaamheden aan het bad- 
strand in ieder gevel vóór 15 maart moeten gebeuren, of anders na het badseizoen 
van 2009. Vrijdag zal het waterschap een persbericht doen uitgaan waarin e.e.a. 
wordt bekend gemaakt. 

De mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6a. Verslag van de vergadering van de commissie VROM van 10 september 2008. 

De heer Laaij verzoekt om op bladzijde 6, punt 9 in de 38 alinea de zin: "De heer Duk- 
ker brengt hierbij in herinnering dat er raadsbreed een motie is aangenomen waarin 
het college van B&W verzocht werd om geen woningen in de open polder te bouwen" 

te wijzigen in: "De heer Dukker brengt hierbij in herinnering dat er raadsbreed een 
motie is aangenomen waarin het college van B&W verzocht werd om woningen bij de 

kernen te bouwen", 

De heer Beukelman merkt op dat de vraag over schriftelijke vragen van mevrouw 
Roggeveen over de illegale stacaravans in Tinte niet is opgenomen in het verslag en 
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ook het antwoord hierop dat de schriftelijke beantwoording niet juist was, niet is op- 
genomen. 

Mevrouw Roggeveen merkt op dat haar vraag om een specificatie op te nemen in het 
definitieve verslag van Urbland aangaande het verschil van de landschappelijke in- 
passing van 9,5 naar 17 miljoen niet is opgenomen. 

De griffier wijst de commissie op de afspraak die is gemaakt dat als er tekstuele op- 
merkingen zijn over het verslag deze van tevoren moeten worden ingediend. Afge- 
sproken wordt dat degenen die achteraf opmerkingen hebben gemaakt deze schrifte- 
lijk aan de griffier toesturen zodat deze wijzigingen kunnen worden toegevoegd. 

Het verslag wordt vervolgens conform vastgesteld. 

Naar aanleiding van bladzijde 2, punt 4b "bouwplan de Rots" vraagt de heer Heijndijk 

naar de stand van zaken aangaande dit bouwplan. 

Wethouder Geers zegt dat er geen verdere ontwikkelingen zijn aangaande "de Rots". 

Naar aanleiding van bladzijde 2, punt 6: "rapport Urbland" vraagt de heer Heijndijk 

wanneer het eindrapport aan de fracties wordt toegezonden. 

Wethouder Geers zegt dat met Urbland wordt overlegd over waneer het rapport ver- 
schijnt. De planning is dat het eindrapport in november beschikbaar is en de wethou- 
der stelt voor dat in december de behandeling in de commissie plaatsvindt. 

De heer Heijndijk zegt er de voorkeur aan te geven om hiervoor de reservedatum te 
gebruiken. 

Wethouder Geers zegt toe dat in overleg met de griffier de juiste datum wordt geko- 

zen. 

6b. Verslag van de vergadering van de commissie WOW van 11 september 2008. 

Wethouder Van Lith verzoekt op bladzijde 1, de naam van de voorzitter: "de heer W. 
van Montfoort" te wijzigen in: "de heer J. Gorzeman". 

De wijziging wordt opgenomen. 

Het verslag wordt conform vastgesteld. 

6c. Lijst van toezeggingen van de commissie VROM. 

De lijst van toezeggingen wordt conform vastgesteld. 

6d. Lijst van toezeggingen van de commissie WOW. 

Naar aanleiding van punt 2008-09: "audit van de werkprocessen voor de wmo- 
verstrekkingen" vraagt de heer Hartog naar de status hiervan. 

Wethouder Van Lith zegt dat er nog geen gelegenheid is geweest e.e.a. op te nemen 
met de gemeente Hellevoetsluis. 
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De heer Hartog zegt dat hij overweegt hierover een motie in te dienen in de begro- 
tingsraad. 

Naar aanleiding van punt 2008-08: "overzicht van de totale achteruitgang uren huis- 
houdelijke hulp" vraagt de heer Van Leeuwen wanneer het overzicht wordt verstrekt. 

Wethouder Van Lith zegt dat het overzicht eind oktober aan de commissie zal worden 
toegezonden. 

7a. Ingekomen stukken commissie VROM. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

7b. Ingekomen stukken commissie WOW. 

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 

8. Delegatie afhandeling bouwplan nabij Aelbrechtsweg 16, Oostvoorne. 

De commissie adviseert unaniem positief en adviseert dit voorstel als hamesrstuk te 

behandelen. 

9. Onderzoek toeristenbelasting. 

De heer Laaij merkt namens de fractie van de WO op dat in het stuk alleen wordt 
gesproken over campings en vraagt waarom de hotels niet worden genoemd. Hij zegt 
dat de WO vindt dat er op dit moment geen activiteiten plaatsvinden om de gemeen- 
te verder te optimaliseren tot een echte recreatiegemeente en dat er wat betreft de 

WO geen reden is om de toeristenbelasting te verhogen. 
Naar aanleiding van artikel 6.1 van de bijlagen aangaande het aantal personen dat 

heeft overnacht vraagt de heer Laaij zich af op welke wijze tot deze berekening is ge- 
komen. 

Wethouder Klok zegt dat de hotels wel zijn meegenomen. Er wordt onderscheid ge- 
maakt in de verblijfsrecreatie zoals de campings die vallen onder de forfaitaire heffing 

en de hotels die vallen onder een ander tarief wegens aparte overnachtingen. De ho- 

tels worden steekproefsgewijs gecontroleerd. 
Vervolgens bestrijdt de wethouder dat er niets wordt gedaan aan het toerisme in de 

gemeente. In de gemeente wordt geld uitgegeven aan bijvoorbeeld de parkingwat- 

chers, bevordering van het toerisme via advertenties e.d., personele lasten, bijdrage 

aan het recreatieschap voor het onderhoud en beheer van het strand, de EHBO, de 
Reddingsbrigade, de VW bijdrage. De genoemde zaken zijn substantiële bedragen 
die aan het toerisme worden uitgegeven. De totale inkomsten uit de toeristenbelas- 
ting zijn ongeveer ~ 500.000,--, de uitgaven aan het toerisme zijn ongeveer ~ 

700.000,--. Uitgangspunt is het totaalbedrag aan toeristenbelasting niet meer dan 
trendmatig te verhogen. 

De heer Braber vraagt namens de fractie van het CDA hoe de controle geschiedt bij 

de hotels. 
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Vervolgens constateert de heer Braber dat in vergelijking met andere gemeenten 
Westvoorne wat betreft de campings aan de hoge kant zit. Hij stelt voor om de be- 
dragen naar beneden bij te stellen. 

Wethouder Klok zegt dat er een onderzoek is gedaan naar de daadwerkelijke over- 
nachtingen. Dit heeft er toe geleid dat bedrijven zijn bezocht en dat er op een viertal 

momenten in het seizoen is gekeken hoeveel mensen er in de verschillende vormen 
van recreatie aanwezig zijn. Op grond van de nieuwe systematiek is tot een accepta- 
bele verschuiving van de bedragen overgegaan. Het totaalbedrag zal echter niet ho- 
ger worden. 
T en aanzien van de berekening van het aantal overnachtingen zegt wethouder Klok 

dat dit cijfers zijn die berekend zijn op grond van de daadwerkelijke bezoeken. 

De heer Van Leeuwen zegt namens de fractie van de WD het niet juist te vinden dat 
mensen met een stacarvan wel worden geconfronteerd met een verhoging. Zij kun- 
nen dit vaak niet betalen. 

De heer Rehorst vraagt namens de fractie van Gemeentebelangen of er overleg heeft 
plaatsgevonden met de ondernemers. 

Wethouder Klok zegt dat er overleg is geweest over de onderzoeksmethode en wan- 
neer er wordt bezocht. Vervolgens is er met de Molecatengroep overlegd over de 

voorstellen. 

De voorzitter concludeert dat de fracties van de PvdA, Gemeentebelangen en D66 
kunnen zich vinden in het voorstel. De fracties van de WD en het CDA maken een 
voorbehoud. 

10. Bijstelling van het coalitieprogramma 2006-2010 "Bewegende Ruimte". 

Mevrouw Langendoen zegt namens de fractie van Gemeentebelangen te conclude- 

ren dat veel zaken op schema liggen. 

Ten aanzien van bestuur en dienstverlening zegt zij regelmatig signalen te ontvangen 
dat er verandering moet komen in de organisatievorm. Mevrouw Langendoen vraagt 
of het mogelijk is dat de gemeente zelf de veranderingen c.q. verbeteringen gaat 

aanbrengen om zo de gewenste organisatievorm te krijgen in plaats van dat er weer 
een externe ingehuurd gaat worden. Vervolgens vraagt zij of er een mogelijkheid is 

door middel van bijvoorbeeld scholing om personeelsleden nu al klaar te stomen voor 
het overnemen van de managementtaken waar in de komende tijd veel uitstroom 

wordt verwacht. 
Mevrouw Langendoen zegt dat Gemeentebelangen heeft vernomen dat de privacy 

aan het wmo loket volledig ontbreekt. Dit moet zo snel mogelijk veranderen. 
T en aanzien van de handhaving vraagt zij of de huidige formatieplaats hiervoor niet 

voldoende is. 

De heer Van Leeuwen zegt namens de fractie van de WD de opmerkingen over het 

voorliggende voorstel te willen uitstellen tot de begrotingsbehandeling. 

De heer Braber zegt dat de fractie van het CDA al tegen het coalitieprogramma zelf 

heeft gestemd en dus nu ook tegen deze bijstelling zal zijn. Hij zal er nu geen verdere 
opmerkingen over maken. 

Mevrouw Van Vliet zegt namens de fractie van de PvdA het erg jammer te vinden dat 
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ondanks de druk die steeds wordt uitgeoefend op de Provincie het fietspad langs de 
Westvoorneweg toch pas in 2010 wordt gerealiseerd. De PvdA verzoekt om in de tus- 
senliggende periode door middel van snelheidscontroles de veiligheid te vergroten en 
dan met name ten tijde van het uitgaan van de scholen. 

De heer v.d. Akker maakt vervolgens een compliment over de rapportage. De PvdA 
kan zich vinden in het inschakelen van externe krachten om de organisatie verder te- 
gen het licht te houden. Vervolgens vraagt de heer v.d. Akker ten aanzien van de 
Raadhuislaan in Rockanje of er al een indicatie is te geven of het voorgenomen plan 
ook daadwerkelijk kan worden uitgevoerd. 

De heer Hartog zegt namens de fractie van D66 tevreden te zijn over de voortgang. 
D66 spreekt echter haar zorg uit over de Wmo en zegt in de begrotingsraad hierover 

een motie in te zullen dienen. Ten aanzien van het klimaat zal zichtbaar moeten wor- 
den gemaakt welke resultaten er zijn geboekt. 
T en aanzien van de toekomst van de scholen stelt D66 voor om alvast in de struc- 
tuurvisie ruimte te reserveren voor het clusteren van de scholen in de toekomst. 

Wethouder Klok zegt ten aanzien van de organisatie dat er voortdurend wordt ge- 
werkt om de organisatie te verbeteren door middel van scholingsprogramma's, per- 
soonlijke opleidingsplannen etc. 
Het management veroudert en daarom is het noodzakelijk om ook eens naar andere 
zaken te kijken in de toekomst, ook in het licht van verdere samenwerking op het ei- 

land. 
T en aanzien van de privacy van het wmo-Ioket zegt de wethouder niet beter te weten 
dat privacygevoelige gesprekken worden gevoerd in aparte spreekkamers. 

Mevrouw Langendoen zegt vervolgens dat op deze kamers meerdere ambtenaren 
aanwezig zijn en Gemeentebelangen dit een slechte zaak vindt. 

Wethouder Van Lith zegt toe te zullen bekijken of er ten aanzien van de privacyge- 
voelige gesprekken nog verdere maatregelen kunnen worden genomen. 

Ten aanzien van de Westvoorneweg zegt wethouder Van Lith dat regelmatig het be- 
lang bij de Provincie wordt benadrukt. Vrijdag a.s. zal wederom een gesprek plaats- 
vinden met de Provincie. Indien de planning wordt aangepast zal dit aan de commis- 
sie worden gemeld. 
Ten aanzien van de vraag van mevrouw Van Vliet aangaande snelheidscontroles 

zegt de wethouder dit via de politie aan de orde te zullen stellen. 
Ten aanzien van de Raadhuislaan in Rockanje zegt de wethouder dat er in oktober 

met de omwonenden in gesprek wordt gegaan. 

Wethouder Geers zegt ten aanzien van de handhaving dat de commissie een eerste 

overzicht zal ontvangen van de gebiedsinventarisatie van de illegale situaties. De 
handhavingsnota zal moeten worden geëvalueerd en daarnaast zal moeten worden 
afgesproken welke zaken moeten worden gehandhaafd, de raad zal prioriteiten moe- 
ten stellen. Het is van belang dat er een inhaalslag wordt gemaakt, maar het wordt 

geen 'heksenjacht'. Het is absoluut noodzakelijk om een extra kracht aan te stellen 

omdat dit niet binnen de huidige formatie kan worden opgelost. 

De heer Van Leeuwen doet namens de fractie van de WO de suggestie om ten aan- 
zien van de eindcontrole van bouwwerken de ambtenaar waarmee de gesprekken 

gevoerd worden niet de ambtenaar te laten zijn die de nacontrole doet maar dit door 

een extern bureau te laten doen, dit om vervelende gesprekken en conflicten te voor- 

komen. 
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De voorzitter concludeert, dat de fracties van de PvdA, Gemeentebelangen en D66 
zich kunnen vinden in het voorstel. De fracties van de WO en het CDA maken een 
voorbehoud. 

11. Concept-begroting 2009. 

De commissie maakt op dit moment geen opmerkingen over de concept-begroting 
2009 maar zal haar op- en aanmerkingen tijdens de begrotingsbehandeling in okto- 
ber aanstaande kenbaar maken. 

12. Diverse verordeningen 2009. 

a. belastingverordeningen 2009 
b. Verordening onroerende zaakbelasting 2009 

c. Legesverordening 2009. 

De commissie maakt op dit moment geen opmerkingen over dit agendapunt maar 
zal haar op- en aanmerkingen tijdens de begrotingsbehandeling in oktober aanstaan- 
de kenbaar maken. 

13. Gebiedsinventarisatie van illegale situaties. 

De heer Laaij vraagt namens de fractie van de WO wat de oorzaak is dat het aantal 
illegale situaties de laatste jaren dusdanig is opgelopen en welke maatregelen er zui- 
len worden genomen en op welke termijn. 

Wethouder Geers weerspreekt dat dit een situatie is die de laatste jaren is ontstaan. 
Zij zegt dat een schriftelijk overzicht zal worden toegezonden van de inventarisatie tot 

nu toe. De wethouder zegt toe dat dit punt in de commissie van november kan wor- 
den besproken. 

14. Rondvraag. 

De heer Beukelman vraagt naar de stand van zaken aangaande de Ruimte voor 
Ruimte regeling. 

Wethouder Klok zegt dat er concept - overeenkomsten zijn met enkele partijen die op 

korte termijn besproken kunnen worden. 

De heer Beukelman zegt dat die indruk niet bestaat bij de betrokken partijen. 

De heer Van Leeuwen vraagt naar de stand van zaken aangaande het vrachtverkeer 

over de Dorpsweg in Rockanje. 

Wethouder Van Lith zegt dat in het college van B&W van dinsdag a.s. een voorstel 

wordt behandeld om het vrachtverkeer van Rockanje op een andere manier door het 
dorp te leiden. Terugkoppeling zal plaatsvinden in de commissie. 

Vervolgens vraagt de heer Van Leeuwen of de gemeente de regelgeving omtrent 
huisvesting van statushouders en asielzoekers op de voorlichtingspagina wil publice- 

ren. 
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Wethouder Geers zegt toe te bezien of er een stuk over vluchtelingenwerk in de pro- 
jectkrant opgenomen kan worden. 

De heer Heijndijk heeft vernomen dat de kite-surfers problemen ondervinden op het 
autostrand vanwege palen die zijn geplaatst op de vloedlijn, het zou beter zijn om 
boeien neer te leggen in het water. 

Wethouder Klok zegt dat met alle betrokkenen (OOk de kite-surfers) is afgesproken op 
welke wijze de zonering zou worden aangegeven. 

Mevrouw Roggeveen zegt dat er afspraken zijn gemaakt over tonnen die in het water 
neergelegd zouden worden. Met palen wordt echter een gevaarlijke situatie gecre- 
eerd. 

De heer Heijndijk dringt aan op actie om ongelukken te voorkomen. 

Wethouder Klok zegt de opmerking mee te zullen nemen. 

Mevrouw Roggeveen zegt het verstandig te vinden als de geplande rotonde's aan de 
Rietdijk en de Valweg in Oostvoorne gelijk met de aanleg van het resterende fietspad 

worden meegenomen. 

Wethouder Van Lith zegt dat de gemeente al heel blij is met de toegezegde 2 roton- 
de's. Het verzoek van mevrouw Roggeveen zal de wethouder in ieder geval meene- 
men. 

15. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
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