Besluitenlijst Raadscommissie 06-10-2020
Aanwezig:
de voorzitter: mevrouw I.C.C. Houtsma
de griffier : de heer K. Wiesenekker
De leden
: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw K.E. Schipper (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL),
S. (Sierd) Smit (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), B. (Bert) Bosman (CU), J.H. Bessembinders (CDA), M. van de Hoef (GBW),
P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), H.M. van Veldhuizen (SGP) en J.A. Mulder (SGP)
Met kennisgeving afwezig: mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL); zij wordt vervangen door de heer S. Smit (PvdA-GL)
de heer H.J. Molenaar (SGP); hij wordt niet vervangen
Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw T. Cnossen en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep
Inspreker: de heer Schimmel (namens de marktondernemers) bij agendapunt 10: Standplaatsen o.v.v. GBW, CU, SGP en PvdA-GL
Punt

Voorstel

Korte toelichting

1.

Opening om 19.30 uur

2.

Vaststelling agenda

De burgemeester legt een verklaring af over het bericht
-dat het college heeft gedeeld via Social Media, n.a.v. de
motie ‘sociale huur’ (24-09-2020).
-mdat de heer Schimmel komt inspreken
behandelen we agendapunt 10 na
agendapunt 7. Verder wordt de
agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vaststelling besluitenlijst van 08-09-2020,
09-09-2020 én de actielijst t/m 09-09-2020

4.

Informatie van het college

Actiepunt 2 (abonnementstarief huishoudelijke zorg)
kan van de actielijst af

Actiepunt 5 (starterswoning):
er is een afspraak gemaakt voor in november

Afdoening actiepunt 8 (re-integratie) wordt Q4

Actiepunt 11 (WOZ) wordt Q2 2021

Actiepunt 16 (Inbo) kan van de actielijst af
Het college van B&W geeft informatie over:

Coronacrisis


Besluit

De besluitenlijsten worden vastgesteld
De actielijst wordt gewijzigd vastgesteld.

--
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5.

Rondvraag

6.

Ingekomen stukken

7.
8.

Externe betrekkingen
Toepassing coördinatieregeling Kostverloren 1

9.

Zienswijzen ontwerp POVI

10.

Standplaatsen o.v.v. GBW, CU, SGP en PvdA-GL

11.

Voortgangsrapportage Transitie
belastingsamenwerking 2020 o.v.v. de SGP en
PvdA-GL


Beschikbaarheid Bedrijfskavels
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

Bouwplannen veld en speeltuin naast de school aan
de Kennedylaan

Persbericht woningbouw Provincie Utrecht
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de
ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie
bijlage 1).

Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen.

De raad krijgt op een later moment de gebiedsvisie en
het bestemmingsplan nog onder ogen.

Het college zal de omwonenden bij de ontwikkelingen
betrekken.
Het college neemt de wensen en bedenking vanuit de
raad mee in hun verdere overleg/beraadslagingen.

Er wordt opiniërend over dit agendapunt gesproken.

Het college heeft de intentie om de coronaopstelling
als normale opstelling te gaan hanteren.

Het college zoekt nog een aantal bestuursrechtelijke
zaken uit (o.a. verkeersbesluit fietspad, starttijd
opbouw markt)

Het college zal zorgvuldig communiceren
Er wordt opiniërend over dit agendapunt gesproken.

--



IS 2: Trends en ontwikkelingen in het
centrum wordt geagendeerd voor de
raadscommissie van 10-11-2020
o.v.v. de PvdA-GL-fractie. De
motivatie hiervoor volgt nog.



IS 7: Herinrichting Europaweg
Stationsweg West beantwoording
wensen & bedenkingen wordt
geagendeerd voor de raadscommissie van 10-11-2020 o.v.v. de
CDA- en de GBW-fractie.
o Motivatie CDA voor agendering is
al naar de griffie gemaild.
o Motivatie GBW voor agendering is
al naar de griffie gemaild.

-Dit punt wordt als hamerstuk behandeld
in de raadsvergadering van 29-10-2020
---

--

De CDA-fractie zal de vragen die zij gesteld hebben met
betrekking tot eerdere schriftelijke vragen van de CDA2

fractie te Scherpenzeel op schrift stellen en deze naar de
12.

a.

Begroting 2021 en
meerjarenbegroting 2022-2024

13.

b. Bezuinigingsdialoog programma 1
Samenleving
Sluiting

griffie mailen t.b.v. beantwoording door het College in de
volgende rapportage (november).
In deze vergadering heeft de commissie zich een beeld
gevormd over de voorstellen van het college d.m.v. het
stellen van vragen. Ook hebben de fracties hun algemene
beschouwingen over de begroting kunnen houden. Er zijn
nog geen standpunten ingenomen.
Sluiting om circa 00.10 uur

Op 13-10-2020 is er een oordeelsvormende raadscommissievergadering
over dit punt. Besluitvorming vindt in de
raadsvergadering plaats op 29-10-2020.
--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 10-11-2020
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,
I.C.C. Houtsma
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