
Besluitenlijst digitale Raadscommissie 10-11-2020

Aanwezig: 
de voorzitter: de heer M. van de Hoef
de griffier : de heer K. Wiesenekker 
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), mevrouw I.C.C. Houtsma
 (GBW), de heren M.W. Nauta (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), 
 P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer K.J. Stalman (VVD) wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)

Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw T. Cnossen en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep
       De heer H. Versteeg, Beleidsadviseur bestuurlijke organisatie Provincie Utrecht bij agendapunt 8, als toehoorder

Inspreker: Simon van Oosterom (vertegenwoordiger van het CDJA) bij het agendapunt 10

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur. --

2. Vaststelling agenda --  Agendapunt 10 wordt behandeld na -punt 7
 Agendapunt 8 wordt behandeld na -punt 10
 Verder wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst 06-10-2020 & 
13-10-2020 & actielijst t/m 13-10-2020

--  PvdA-GL wil IS 2 van 06-10-2020: Trends en 
ontwikkelingen in het centrum agenderen voor 
de raadscommissie van 08-12-2020. De 
motivatie hiervoor volgt nog. In het Presidium 
wordt nagegaan of dat mogelijk is, omdat deze 
fractie eerder verzocht heeft deze stukken te 
agenderen voor vanavond, maar hiervoor geen 
motivatie heeft aangeleverd bij de griffie.

 Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt geen informatie. --
5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van 

B&W over:
o Sport

--
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o Verzonden betalingsherinneringen restafval
6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over 

de ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk 
beantwoord (zie bijlage 1). 

--

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe 
betrekkingen. 

--

8. Nota strategische visie op samenwerking -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in de 
raadsvergadering van 26-11-2020

10. Oplegger 2020+ behorende bij de 
Woonvisie 2019+

N.a.v. de vragen over goedkope koopwoningen zal 
het college in een memo terugkomen op de 
Koopgarant-regeling en zelfbewoningsplicht in 
Hoevelaar fase 1.

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld in de 
raadsvergadering van 26-11-2020

14 Schorsing om circa 22.57 uur De vergadering wordt geschorst tot 11-11-2020 
om 19.30 uur.

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 17-12-2020

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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