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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 17-08-2016.
Beslutning om at begrænse modersmålsundervisning.
Dansk Folkeparti indstiller, at: Styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune ændres, så tilbuddet om modersmålsundervisning følger folkeskolelovens minimumkrav.
Efter en hård debat, på hele 28 minutter, fandt borgmesteren sammen med administrationen ud af, at sagen
skulle behandles i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge, før den kunne behandles i Byrådet, og
borgmesteren sendte sagen til behandling i Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge.

Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan for Holbæk Sportsby.
Administrationen indstiller, at Forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages endeligt med de af
administrationen foreslåede ændringer.
Alternativ indstilling, administrationen indstiller, at Forslag til lokalplan nr. 2.67 Holbæk Sportsby vedtages
endeligt med de af administrationen foreslåede ændringer, herunder besluttes det, at følgende to forslag skal
indarbejdes i lokalplanen: 1. Trafik og parkering: At lokalplanen muliggør at der etableres et trådhegn langs
skellet mellem Bernts Have og Sportsbyen. 2. Belysning: Højdebegrænsning på lystmaster til fodboldstadion
udgør max. 36 meter.
Byrådet vedtog på sit møde den 21. april 2016 at delegere kompetencen til at udsende et forslag til lokalplan
for Holbæk Sportsby til administrationen.
Administrationen har udarbejdet et forslag til lokalplan 2.67 Holbæk Sportsbyen hovedsageligt på baggrund
af det skitseprojekt der ligger til grund for valg af leverandør af Holbæk Sportsby, forslaget har været i høring fra den 6. maj til den 1. juli 2016.
Området fastlægges til svømme-, idræts- og sundhedsformål samt kulturelle aktiviteter. Lokalplanen muliggør også aktiviteter og funktioner som relaterer sig til idræts- og sundhedsformål som f. eks. kontorer, mindre butikker, hotelfaciliteter og lignende.
Lokalplanen disponerer lokalområdet i tre delområder, A, B og C, og er opbygget således, at der fastlægges
generelle snævre bestemmelser. Herefter gives der flere muligheder i afgrænsede områder. Det gælder f. eks.
delområde A der indeholder Sportsbyens bebyggelse og parkeringsområde.

2.
Siden januar 2016 er projektet for Holbæk Sportsby blevet videreudviklet. Derudover er der indkommet en
række indsigelser, hovedsageligt fra naboerne i den vestlige del af Bernts Have, herunder Æblegården m. fl.
Begge forhold har givet anledning til at administrationen foreslår ændringer af lokalplanen således, at planernes redegørelse, bestemmelser og kortbilag tilrettes og præciseres i overensstemmelse med administrationens indstilling.
Planen vurderes ikke at have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune.
Sagen er behandlet i Udvalget for Klima og Miljø og herfra er indstillingen: 2 medlemmer, A, anbefaler, at
hovedindstillingen tiltrædes. 2 medlemmer, O og L afstår fra at tage stilling på nuværende tidspunkt.
Ved sagens behandling i Byrådet blev lokalplanen godkendt, for stemte: 22, A, V, Henrik Mosbæk, B, Emrah Tuncer, B, Inge Langseth, O og Finn Nielsen, O. 9, Ø, L, C, Peter Hansen, O, Steen Klink Pedersen, O,
John Harpøth, O og Solvej Pedersen, B, stemte imod.
Ø stemte imod, da partiet ønsker, at der udarbejdes en VVM-redegørelse.

Orientering om status på flygtningeområdet, juni 2016.
Det samlede antal flygtninge og familiesammenførte på det treårige integrationsprogram udgør april 2016
318 personer. Derudover er der i alt 193 børn under integrationsprogrammet.
Holbæk Kommune skal modtage 241 flygtninge i perioden marts 2016 – marts 2017, 2016-kvoten. Siden
sidste statusopgørelse har Holbæk Kommune modtaget 47 personer, herunder 9 medbragte børn samt 3
uledsagede unge.
Primo juni 2016 er 155 flygtninge midlertidigt indkvarteret i Holbæk Kommune. 53 % af flygtningene er
indkvarteret i private ejendomme, 32 % er indkvarteret i almene boliger og 15 % er indkvarteret i kommunale ejendomme.
De 155 midlertidigt indkvarterede er fordelt på indkvarteringsløsninger, der er beliggende i 7 af kommunens
byer. Fire af disse indkvarteringsløsninger havde primo maj 2016 mindst 10 midlertidigt indkvarterede. Disse indkvarteringer er beliggende i Vipperød, Holbæk By, Stigs Bjergby samt Jyderup
Flere flygtninge er startet i lokale fodboldklubber, herunder en tidligere landsholdsspiller, i Holbæk Cykelsport, i Volleyballklubben Holbæk, i Holbæk Judo og andre steder.
Byrådet tog orienteringen til efterretning.

Jørgen Jensen.

