Concept-besluitenlijst van de openbare overlegvergadering van de
commissie Economie, Financiën en Bestuur
donderdag 24 januari 2019

Voorzitter:
Griffier:
Leden:

Afwezig:
College:

Van Geenen
Bosch
Wessels en Töns (GroenLinks), Bosch en Harinck (STIP), Oderwald, Van
Overbeeke en Maruf (D66), Schut en Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Smals (VVD), Van Woudenberg (CDA), Den Hollander en Yildiz (PvdA),
Alkema en Van der Woerd (ChristenUnie), M. de Koning en C. de Koning
(Stadsbelangen)
Wethouders Vollebregt en Huijsmans

1.

Opening: de voorzitter opent de overlegvergadering.

2.

Openstaande punten uit de voorafgaande procedurevergadering: geen punten.

3.

Vaststellen besluitenlijsten:
a) Delfts Kwartiertje commissie EFB 6 december 2018: ongewijzigd vastgesteld
b) overlegvergadering commissie EFB 6 december 2018: ongewijzigd vastgesteld

4.

Inventarisatie insprekers: geen insprekers.

5.

Vaststellen agenda: vastgesteld.

6.

College van B&W - regioprofiel cultuur (nr. 1847406)

De commissie voert het debat met wethouder Vollebregt.
Toezegging college:
Wethouder Vollebregt zegt toe dat in 2019 workshops worden georganiseerd om
evenementenorganisatoren met elkaar te verbinden.
Advies/conclusie commissie
Het onderwerp wordt voldoende besproken geacht.
7.
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Overeenkomstig de motie “Samenwerking raad met afvaardiging Delft in de MRDH“ van 25
september 2014 wordt de Metropoolregio standaard geagendeerd voor korte
terugkoppelingen door Delftse bestuurders en raadsleden en het eventueel meegeven van
aandachtspunten vanuit de raad voor aanstaande vergaderingen van de MRDH.
Bij het agendapunt worden in de afgelopen periode ontvangen stukken betrokken.
8.

College van B&W - beantwoording schriftelijke vragen van de fractie STIP
inzake open data Avalex en andere GR's (nr. 1850482)

De commissie voert het debat met wethouder Huijsmans.
Toezegging college:
Wethouder Huijsmans zegt namens wethouder Brandligt toe dat het college bij het bestuur
van Avalex zal bepleiten beschikbare data zoveel mogelijk openbaar te maken en daarbij
tevens aandacht te schenken aan de zgn. containerlocatie-dataset.
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Advies/conclusie commissie
Het onderwerp wordt voldoende besproken geacht.
9.

Rondvraag: geen vragen.

10.

Sluiting: de voorzitter sluit de vergadering.
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