
                 
 
 
VERSLAG Extra algemene raadscommissie van 14 mei 2013 
  
 
Agendapunt A 1: Opening  
 
Aanwezig 
Commissieleden: 
 
Bijl, Diels (GBB); 
Rasch, Meereboer (GL); 
Meedendorp (VVD); 
Zwart, De Jong (CDA); 
Snijder, Wals (D66); 
Van der Leij (PvdA) 
 
Voorzitter:  
Braak-van Kasteel 

Collegeleden: 
 
Hekker  

Commissiegriffier: 
 
Bosch-van Opzeeland 

 
Agendapunt 2: Voorstel betreft in te stemmen met de integratie van activiteiten uit de 
Oorsprong – Blinkerd, de bouwkundige aanpassingen en de bijbehorende begrotingswijziging 
vast te stellen 
 
Voorgenomen besluit 
1. De haalbaarheid voor integratie van de activiteiten uit de Oorsprong in de Blinkerd te 

onderschrijven. 
2. In te stemmen met het ontwerp (en kostenraming) voor de bouwkundige aanpassingen van 

de Blinkerd en herinrichting van de openbare ruimte rondom de Blinkerd. 
3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
 
Afhandeling in de Algemene Raadscommissie 
Naar de Raad d.d.: 23 mei 2013   Bespreekstuk 
 
Opmerkingen2 

De portefeuillehouder schetst de historie en het proces inzake het voorstel dat vanavond 
voorligt.  
Verder wijst ze op een omissie in de exploitatiebegroting. Een juiste versie volgt z.s.m.  
Aan de Noord-Oost zijde van het gebouw dient een klein gedeelte te worden uitgebouwd. 
Hiervoor is een omgevingsvergunning noodzakelijk met een verklaring van geen bedenking 
door de Raad. De memo wordt toegevoegd bij het aanleveren van de definitieve stukken. 
 
Er zijn 3 insprekers: 
De heer Kersten: wil graag dat de feiten juist worden weergegeven en licht de historie over de 
fusie die door de brand is ontstaan toe. 
De heer Bijl (werkgroep de Oorsprong): benadrukt het belang van een goede communicatie en 
het participeren van de gebruikers en vrijwilligers van de Oorsprong om een levende 
Oorsprong op te laten gaan in De Blinkerd.  
De heer Streefkerk (vogelvereniging Vogelvreugd): de vereniging verzoekt om een 



opslagruimte voor materialen in De Blinkerd. 
 
De insprekers worden bedankt voor hun inbreng.  
 
De commissie vindt het een ambitieus plan en stelt vragen over de volgende onderwerpen: 
 
Veel vragen en vraagtekens over en bij financiën; 
Aanpassen theaterzaal, 
Rol vrijwilligers goed beschrijven, erkennen en betrekken; 
Groot onderhoud De Blinkerd nu meenemen; 
Ontbreken van een PvE; 
 
De fracties: GL, D66 en VVD vinden dat het voorstel geschikt is voor de raad. 
De fracties: GBB, CDA, PvdA vinden het voorstel niet geschikt voor de raad en hebben met 
name vraagtekens bij de financiën. GBB mist een totale visie op het hele plan. 
 
Op voorstel van de voorzitter zegt de portefeuillehouder toe de nog openstaande vragen en 
duidelijkheid over de financiën te geven ruim voor de raadsvergadering. Hiermee kan de 
commissie instemmen en wordt het voorstel als B-stuk behandeld in de raad. 
 
 
 
 
Bergen, 22 mei 2013 
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