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Stemmingenlijst 22 november 2012 
 

 

De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 

 

 

a)  Benoeming leden en voorzitter Rekenkamercommissie (2012/64112)  

- STEMBRIEFJES  

 

 1.  Te benoemen als lid van de RKC: 

 a. De heer M.B. Bel, woonachtig te Nieuw-Vennep.  

 b. Mevrouw A. den Ouden-Noordermeer, woonachtig te Nieuw-Vennep.  

 c. Mevrouw M.J. Deckers, woonachtig te Hoofddorp. 

 d. De heer A. Schreijenberg, woonachtig te Amsterdam. 

 

2. Te benoemen als voorzitter van de RKC per 1 december 2012 en tot maximaal 1 

mei 2013, de heer M. Mekel, woonachtig te Den Haag. 

 

 

b)  Benoemen lid Auditcommissie (2012/67444) - STEMBRIEFJES  

 

 De heer H.P. Spijker te benoemen als lid van de Auditcommissie. 

 

 

c)  Kredietaanvraag Omlegging A9 Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 

(2012.0062960) 

 

1. voor de procesbegeleiding van de omlegging A9 een krediet te verstrekken van  

€ 343.000 voor de periode 1 juli 2012 tot 31 december 2013, en hiertoe vast te stellen 

de 18e kredietverstrekking van 2012; 

2. dit krediet te dekken uit de opbrengsten van de nog te openen grondexploitatie 

Badhoevedorp-Centrum en indien deze dekking niet wordt gerealiseerd dit krediet ten 

laste te brengen van de reserve grondzaken; 

3. voor de deelbetalingen aan Rijkswaterstaat het oorspronkelijke kredietbedrag (€ 4.35 

miljoen) te verhogen met  € 180.000 (tot € 4,53 miljoen) voor de drie deelbetalingen van 

1,5% aan Rijkswaterstaat in 2012, 2013 en 2014, en hiertoe vast te stellen de 18e 

kredietverstrekking van 2012; 

4. dit krediet te dekken uit de opbrengsten van de nog te openen grondexploitatie 

Badhoevedorp-Centrum en Badhoevedorp-Zuid en indien deze dekking niet wordt 

gerealiseerd dit krediet ten laste te brengen van de reserve grondzaken; 

5. voor de planvoorbereiding in het kader van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp-

Centrum voor de periode 2012 tot 1 juli 2013 een aanvullend krediet te verstrekken van 

€ 2.200.000, en hiertoe vast te stellen de 18e kredietverstrekking van 2012; 

6. dit krediet te dekken uit de opbrengsten van de nog te openen grondexploitatie 

Badhoevedorp- Centrum en indien deze dekking niet wordt gerealiseerd dit krediet ten 

laste te brengen van de reserve grondzaken; 

7. voor afronding,in het kader van de gebiedsontwikkeling Badhoevedorp-Centrum, van 

planproducten:het Groenstructuurplan Badhoevedorp, het Waterstructuurplan 

Badhoevedorp, het Masterplan Spaarnwoudertocht en het bestemmingsplan,een 

krediet te verstrekken van € 0,8 miljoen,en hiertoe vast te stellen de 18e 

kredietverstrekking van 2012; 
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8. dit krediet te dekken uit de opbrengsten van de nog te openen grondexploitatie 

Badhoevedorp- Centrum en indien deze dekking niet wordt gerealiseerd dit krediet ten 

laste te brengen van de reserve grondzaken. 

 

 

d) Bekrachtigen geheimhouding Grondprijzen 2013 

 

conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van 

artikel 10, tweede lid, onder b van de Wob: economische of financiële belangen van de 

gemeente. De geheimhouding geldt voor het raadsvoorstel “Grondprijzen 2013” 

(2012.0068545) met de bijlage  “Grondprijzen 2013” (2012.0068556). 

 

 

 

Vaststellen agenda's Raadspleinen 6 en 13 december 2012.  


