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Doel sessie
Toelichting

Een oordeel vormen over het Startdocument Skaeve Huse
In maart 2017 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het
realiseren van Skaeve Huse aan Broekeroog in Velserbroek. In de
overeenkomst is afgesproken te beginnen met drie wooneenheden.
Skaeve Huse zijn eenvoudige wooneenheden voor personen die
door hun leefwijze structureel overlast bezorgen in de
woonomgeving. Een plek in Skaeve Huse is gericht op re-integratie
van bewoners in een normale woonomgeving met hierop
toegespitste zorg en begeleiding. Voor het realiseren van deze
ontwikkeling moet de bestemming worden gewijzigd van ‘agrarischkwekerij’ in ‘wonen’. Het startdocument geeft de kaders en criteria
aan, waaraan de ontwikkeling moet voldoen en op basis waarvan het
bestemmingsplan wordt opgesteld. Het is de bedoeling dat het
bestemmingsplan de realisatie van maximaal zes wooneenheden
mogelijk maakt.
 De voorzitter inventariseert wie (raadslid/steunfractielid/collegelid)
gebruik wil maken van de rondvraag aan het eind van de sessie
en wat het onderwerp is.
 Insprekers krijgen het woord (indien zij zich gemeld hebben).
 Fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel,
mogelijk met politieke vragen aan andere fracties.
 Ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de
geuite meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn) .
 Portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen.
 Fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of
de bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het
concept raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad
vast te leggen.
 Voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het onderwerp
voldoende behandeld is en naar de raad kan, zo ja of het een
hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of een debatstuk is.
 De rondvraag wordt gehouden.
 De voorzitter sluit de sessie.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
Besluitrijp als hamerstuk (stemverklaring van 30 of 60 sec) of als
debatstuk..
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