
Besluitenlijst raadsvergadering van  24 - 11 - 2022

Aanwezig:
Voorzitter: mevrouw M. Jansen-van Harten
Griffier: mevrouw E.M.H. Lemaier
De leden: mevrouw J. Wams (PvdA-GL), mevrouw S.A. den Herder (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD), H. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. 

Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), B.S. de Jong (GBW), J. Westenberg (GBW),  B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), G.J. Heldoorn (SGP), 
V. Holleman (SGP) en J. de Vogel

Met kennisgeving afwezig: G.A.R. van der Linden (CU)

Verder zijn aanwezig: wethouders mevrouw D.J. de Kruif, mevrouw M. van de Graaf en de heer H.J. Molenaar

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur --
2. Vaststelling agenda Agendapunt 9 ‘ Afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit 2023’

wordt een hamerstuk in plaats van een bespreekstuk. Met deze 
aanpassing is de agenda vastgesteld.

Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 20 - 10 - 2022 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W heeft schriftelijk mededelingen aan de raad 

gedaan. In de raadsvergadering werden hier geen verduidelijkende 
vervolgvragen over gesteld.

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Het lid De Jong stelde een verduidelijkende vervolgvraag over 

de GGiD. Deze is in de vergadering beantwoord
o Het lid Van Schaik stelde een verduidelijkende vervolgvraag 

over het online verlengen van een rijbewijs
o Het lid Den Herder stelde een verduidelijkende vervolgvraag 

over de Laan 40-45 en de daar geplaatste ondergrondse 
container.

De vervolgvragen van dhr. Van Schaik en
mw. Den Herder worden schriftelijk 
beantwoord

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen De raad stemt in met het voorstel van 
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stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord.
- Het lid Bessembinders stelt voor om ingekomen stuk 2 ‘Hoe om te
gaan met de motie rood voor rood’ te agenderen voor de 
raadscommissievergadering van januari 2023.

het lid Bessembinders om ingekomen 
stuk 2 (Motie Rood voor Rood) te 
agenderen voor de commissie van 
januari 2023

Hamerstukken:
7. Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

8. Krediet Parallelweg Oost -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

9. Afvalstoffenverordening en 
uitvoeringsbesluit 2023
Was een bespreekstuk

Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
10. Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022 o Het amendement ‘Ontwerp-

wijzigingsvoorstel GR VRU 2022’  
wordt met algemene stemmen 
aanvaard.

o Na beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad
unaniem overeenkomstig het 
gewijzigde voorstel van B&W

11. Sluiting Sluiting om circa 20:45 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 22 - 12 - 2022

De waarnemend griffier, De voorzitter,
E.M.H. Lemaier M. Jansen-van Harten
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