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Portefeuillehouder

Wethouder Krabbendam

Aanwezig

Via video-vergaderen: Wethouder Krabbendam, ambtenaar dhr. E. Verheijden,
de voorzitter en secretaris, woordvoerders.
Via de livestream: raadsleden, burgerleden, en burgers.

Woordvoerders

Quaaden (CDA), Willems (SPM), van der Gugten (GroenLinks), Mertens (D66),
Borgignons (PvdA), van der Wouw (VVD), Schut (SP), Smeets (PVM), Geurts
(PVV), Schulpen (SAB), Bronckers (50PLUS), Nuyts (LPM) Gunther (Groep
Gunther).

Voorzitter

Dhr. Brüll

Secretaris

Dhr. Askamp

Samenvatting en
afspraken

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en schetst de inhoud
en het verloop van de ronde. Daarbij wijst hij op de huishoudelijke regels in
verband met het digitaal vergaderen.
Vervolgens krijgen de woordvoerders de gelegenheid om een bijdrage te leveren
en op elkaar te reageren. Verschillende fracties geven aan verheugd te zijn over
de nieuwe ontwikkelingen in Limmel. Er wordt door dit plan moderne sociale
woningbouw gerealiseerd waaraan in de wijk behoefte is. Wel bestaan er breed
gedeelde zorgen over de verhouding tussen huur- en koopwoningen in Limmel
en het effect van dit plan hierop. De sociale cohesie kan door een gebrek aan
differentiatie mogelijk onder druk komen te staan. Ook vraagt men aandacht voor
een voldoende hoeveelheid levensloopbestendige woningen en de mogelijkheid
tot doorstroom binnen de eigen wijk.
De portefeuillehouder - ambtelijk ondersteund door dhr. Verheijden - reageert op
de bijdragen van de woordvoerders. De vragen van de fracties worden
beantwoord waarbij uitgebreid wordt stil gestaan bij de gewenste verhouding
tussen huur- en koopwoningen en de samenstelling van de wijk in brede zin.
De voorzitter inventariseert of het voorstel door mag naar de raadsvergadering
van 16 juni 2020. De fracties achten het voorstel rijp voor behandeling, maar het
is niet voor alle fracties een hamerstuk. Enkele fracties geven aan met een
stemverklaring te zullen komen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Toezeggingen

