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Besproken items De voorzitter heet een ieder van harte welkom en licht de gang van 
zaken kort toe. De wethouder geeft een korte toelichting op het 
voorstel. 
GDP: vraagt naar de Kapelstraat, die niet in de planning staat. 
Barendregt: geeft een reactie. 
D66: vraagt naar de beperkte stijging van de kosten. Barendregt geeft 
een reactie. 
GL: vraagt naar de werksessies rioleringsplan en van asfalt naar 
klinker: zijn daar voorbeelden van? Kaderrichtlijn water: Oudbussumse 
Vaart zou hier niet aan voldoen? Barendregt geeft een reactie. 
CU: vraagt naar veel extra regen: hoe wordt ermee omgegaan, is er 
ook opvang? Barendregt geeft een reactie. 
VVD: een foutje in het stuk: over de 380 miljoen. Dat moet in een 
bepaalde periode zijn? Barendregt zoekt dit uit. Hier wordt schriftelijk 
op teruggekomen. 
VVD: vraagt naar de keuze voor het voorkeurscenario. Uit de stukken 
zou scenario 2 beter lijken dan scenario 3? Waarom toch keuze voor 
scenario 3? 
50plus met een aanvullende vraag. 
Wethouder geeft een reactie op de wijze van financieren. Barendregt 
vult dit aan. 
CDA: waarom is uitgegaan van het prijspeil 2017? Barendregt geeft 
een reactie. Boudewijnse vult aan. 
50plus: zijn het niet allemaal aannames: tegenwoordig juist grote 
droogte in plaats van wateroverlast. Wat is het gevolg als mensen zich 
loskoppelen van het riool? Boudewijnse geeft een reactie. Barendregt 
vult aan. 
CU vraagt of het plan alleen over de gemeentelijke riolering gaat, of 
ook over particuliere initiatieven? En naar verouderde riolering van 
particulieren. Barendregt geeft een reactie. 
PvdA vraagt nader naar de afkoppeling. Barendregt geeft een reactie. 
VVD vraagt verder naar de scenario’s: moeten we nu extra investeren 
voor toekomstige generaties? Kunnen we voor de meningsvormende 
raad extra uitleg krijgen, in petit comité? Barendregt: geeft een reactie. 



 

Boudewijnse zegt toe dat extra een toelichtende bijeenkomst 
georganiseerd kan worden. 
D66 vraagt of de keuze voor scenario 2 een aanvaardbaar risico zou 
zijn? Boudewijnse geeft een reactie. 

Toezeggingen college Wethouder zegt toe te kijken wanneer een toelichtende bijeenkomst 
voor belangstellende raadsleden gehouden kan worden vóór de 
meningsvormende raad. 

Aanbevelingen per 
fractie verdere 
procedure 

VVD, D66, CDA. HvBNM, 50Plus: Meningsvormend, misschien na 
nadere technische uitleg besluitvormend. 
PvdA, GL, GDP: Besluitvormend. 

 

 


