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Onderwerp

Afdoening moties Mw. Bergervoet over tegemoetkomingsregeling voor ondernemers.

De commissie wordt gevraagd kennis te nemen van

De wijze waarop de moties 149 en 150 van mevrouw Bergervoet zijn afgedaan en de 
inhoudelijke afdoening daarvan.

Wettelijke grondslag

n.v.t

Bestuurlijke achtergrond

In de raadsvergadering van 12 februari 2010 heeft PvdA raadslid  Mw. Bergervoet de 
moties 149 en 150 ingediend. 

In het eerste gedeelte van de motie wordt voorgesteld om, vooruitlopend op de 
aanpassing van de Verordening Nadeelcompensatie en Planschade Noord/Zuidlijn, 
aan ondernemers met onmiddellijke ingang een maandelijks voorschot toe te kennen.
In het tweede gedeelte van de motie wordt voorgesteld dat, indien sprake is van 
overname van een onderneming die al in aanmerking kwam voor nadeelcompensatie, 
deze in dezelfde omvang ook beschikbaar moet worden gesteld aan de volgende 
ondernemer.
De tweede motie betrof het invoeren van de afwikkeling van verzoeken om 
nadeelcompensatie zonder tussenkomst van de Schadecommissie.

Op 16 mei is het college akkoord gegaan met de brief van 5 mei 2010 van toenmalig 
wethouder Gerson waarin de moties inhoudelijke werden afgedaan. Vervolgens is de 
brief van de wethouder als ingekomen stuk nr. 7 in de raadsvergadering van 26 mei 
ingediend. De gemeenteraad besloot de raadscommissie VVL kennis te laten nemen 
van de uitvoering van de moties en na goedkeuring de moties als uitgevoerd te 
beschouwen. Echter de brief is per abuis niet naar de raadscommissie van 1 juli 2010 
gestuurd.

Reden bespreking

De inhoudelijke en procedurele afdoening van de moties is niet juist en volledig 
verlopen. Procedureel moeten de moties alsnog inhoudelijk worden toegelicht door de 
wethouder VVL waarmee aan de correcte afdoening voldaan kan worden.
Inhoudelijk moet de raadscommissie VVL nog bezien of zij zich kan vinden in de 
voorgestelde maatregelen.

De leden van de commissie VVL ontvangen aanvullend op bovenstaande informatie 
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separaat een brief van de wethouder waarin hij mogelijke aanvullende maatregelen 
toelicht om de ondernemers in de toekomst nog meer tegemoet te komen.

Uitkomsten extern advies

n.v.t

Geheimhouding

n.v.t.

Uitgenodigde andere raadscommissies

n.v.t.

Stukken

Meegestuurd 1. brief van wethouder Gerson d.d. 5 mei 2010
2. Schematische toelichting op door het Schadebureau Noord/Zuidlijn voorgestelde 

maatregelen om tegemoet te komen aan de moties.
3. Moties 149 en 150 van mevrouw M. Bergervoet

Ter inzage gelegd n.v.t.

Behandelend ambtenaar (naam, telefoonnummer en e-mailadres)

Herman van Velsen, 3449505, h.van.velsen@sbnzlijn.nl
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