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Aanwezig:  

Voorzitter:  T. Cnossen 

Griffier:  K. Wiesenekker 

De leden:  mevrouw O. de Man (VVD), mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw M.H. Treep (CU), en de heren J. Beumer (CDA),  

  M. Hardeman (CDA), S. Smit (PvdA), R. de Snoo (GBW), W.E. van Buren (GBW), J.C. van den Dool (SGP), M. van de Hoef (GBW),  

  C. ter Maaten (GBW), W.A. Merkens (GBW), H.J. Molenaar (SGP), J.A. Mulder (SGP) en J.A. Radstaake (GBW) 

 

Met kennisgeving afwezig: -  

 

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif  

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit 

1.  Opening a) Opening om circa 20.00 uur 

b) De voorzitter feliciteert raadslid Van den Dool met de 

geboorte van zoon William 

 

-- 

2.  Vaststelling agenda --                                                                                                         Vastgesteld 

3.  Vaststelling besluitenlijst van 

22-12-2016  

 

-- Vastgesteld 

4.  Informatie van het college Het College informeert de Raad over de huidige stand van 

zaken met betrekking tot de Landelijke Voorziening WOZ. 

-- 

5.  Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over: 

a) de Voedselbank 

b) psychische zorg 

c) het dossier Spoolderberg 

-- 

 

6.  Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 

ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord  

(zie bijlage 1).  

 

-- 
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In het overzicht is helaas een onjuist antwoord 

opgenomen bij de vraag over de Ontwerp 2e wijziging 

Programmabegroting 2016. In de volgende ronde voor 

beantwoording van technische vragen (raadscommissie  

7 februari) wordt het juiste antwoord gegeven. 

Hamerstukken: 

7.  Aangepaste GR van de RUD 

Utrecht 

-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming besluit de raad 

overeenkomstig het voorstel van B&W 

Bespreekstukken: 

8.  Tarieven Milieustraat -- Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming besluit de raad 

overeenkomstig het voorstel van B&W 

9.  Sluiting Sluiting om circa 20.45 uur. -- 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 23 februari 2017 

 

De griffier,       De voorzitter, 

K. Wiesenekker      T. Cnossen 


