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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de beleidsambtenaar
voor het geven van een presentatie.
Mevrouw Braams legt aan de hand van de presentatie (zie bijlage) de verschillen uit
tussen de situatie voor en na 1 oktober 2010. Zij gaat uitvoerig in op de uitgebreide
voorbereidingsprocedure en de rol daarin voor de raad.
De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.
Mevrouw Langendijk (VVD) vraagt naar de mogelijkheid voor het hanteren van een
startdocument. Heeft de raad nog dezelfde ruimte bij het afgeven van een verklaring
van geen bedenkingen indien de raad vooraf een startdocument heeft vastgesteld?
Mevrouw Braams geeft aan dat de werkwijze voor ingrijpende zaken hetzelfde blijft.
Het startdocument blijft bestaan. De raad kan gemotiveerd afwijken rekening
houdend met de criteria van behoorlijk bestuur.
Mevrouw van Ombergen (Velsen Lokaal) vraagt naar de mogelijkheid binnen de
Wabo om een melding aan de raad te sturen bij zaken met politieke importantie.
De portefeuillehouder geeft aan dat vanzelfsprekend een modus bedacht moet
worden voor deze gevallen, daarbij rekening houdend met de termijnen.
De voorzitter vraagt naar inbreng van de fracties om afspraken te maken over de
aanpak.
Er worden diverse opmerkingen gemaakt over mogelijke afspraken. Er moet rekening
gehouden worden met het reces van de Raad. Er moeten duidelijke criteria
opgenomen worden voor het wel of niet agenderen van een aanvraag voor een
sessie.

De heer Bal (LGV) vindt dat het zo eenvoudig mogelijk gehouden moet worden. Dit
kan door het afspreken van een toetsingskader waarin bijvoorbeeld het
vestigingsbeleid wordt opgenomen.
De portefeuillehouder is geen voorstander van een vestigingsbeleid waarbij bepaald
wordt waar welk bedrijfstype wel of niet gevestigd mag worden.
Afgesproken wordt dat de ambtelijke organisatie samen met de griffie een voorstel
maakt om een aantal zaken te regelen. Meegenomen wordt het eventueel
automatisch agenderen voor de raad, het in bepaalde situaties aan het college
meegeven dat een verklaring niet nodig is en het beschikbaar stellen van alle
aanvragen en informatie via extranet.
De voorzitter sluit de vergadering met de conclusie dat duidelijke vervolgafspraken
zijn gemaakt.

