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Voorzitter (J.G.A. Baas): Welkom, en fijn dat we zo compleet zijn. Want dat scheelt een stuk in allerlei procedures. Ik kom straks op een aantal hele ingewikkelde procedures, maar dat komt wel op het moment dat we eraan
toe zijn. Ik wil u nog even wijzen op het interruptieknopje nummer 3, als we straks in de tweede termijn komen, en
we gaan eerst even over tot het bepalen van de volgorde der stemmen... tien. Nou, dat is ook weer geregeld. Dan,
agenda punt 3: spreekrecht van burgers. Daarvoor heeft niemand zich aangemeld, dus dat kunnen we afhandelen.
En dan de agenda. Met u zou ik even een aantal dingen toch, goed dat we dat meenemen even; allereerst meneer De
Jong. U had bij de commissievergadering over agendapunt 12 gevraagd om terug te koppelen naar de fractie en om
eventueel een initiatief te nemen, eeeuuuhh, hoeft dat niet? Kunnen we dat naar een A-plek verplaatsen? Want u
was de enige die daar om heeft gevraagd.
Dhr. De Jong: Ja.
Voorzitter (J.G.A. Baas): Dan gaan we dat naar de A-stukken verplaatsen.
- 18 minuten andere onderwerpen –
Voorzitter (J.G.A. Baas): En dan nu het, eeeuuuhh, bouw van het, eeeuuuhh, kantine van het hertenkamp. Stemverklaring; gaat uw gang, meneer Van Marle.
Dhr. Van Marle: Voorzitter, eeeuuuhhmm, D66 steunt de gedachte voor een volwaardige kinderboerderij en hier
invulling geven aan de doelstelling om mensen met een arbeidshandicap passend werk aan te bieden. Het huidige
hertenkamp is toe aan een opknapbeurt, renovatie, waarbij D66 begrijpt dat nieuwbouw verstandig is. Dat het terrein wordt meegenomen is wat D66 betreft een voorwaarde voor een volwaardige kinderboerderij. Een krediet kan
D66 echter nog niet beschikbaar stellen, hier hebben wij echt meer informatie voor nodig. Wij willen de portefeuillehouder dan ook vragen om zijn huiswerk te doen en als de plannen klaar zijn bij de Raad terug te komen voor een
krediet. D66 wil wijzen op het externe rapport van de aanbevelingen dat naar aanleiding van het project Kat- en
Hondbrug gemaakt is en ziet graag de uitwerking van deze aanbevelingen in het nieuwe voorstel. Met in ons achterhoofd de vorige projecten van de gemeente is er voor D66 echt meer informatie nodig alvorens wij een cheque van
drie ton geven. D66 wil graag een duurzaam gebouw dat past op deze plek in de historische binnenstad van Enkhuizen. We hebben nú de kans om een project zorgvuldig te starten, laten we dat nu dan ook doen. Bedankt.
Voorzitter (J.G.A. Baas): Maar het ligt nu voor ter besluitvorming, we zouden er nu over besluiten, dus kan ik
aannemen dat als er zo door-, eeeuuuhh, doorgestemd wordt, dat u tegen bent?
- geen ontkenning, protest of anderszins een op- of aanmerking Voorzitter (J.G.A. Baas): De hele fractie van D66 wordt geacht dan tegengestemd te hebben.
- PATS! (klap van de hamer, het voorstel is aangenomen) -

