
Besluitenlijst raadsvergadering van 24-02-2022

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw M. Jansen-van Harten
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf
 (PvdA-GL), de heren M. van de Hoef (GBW), K.J. Stalman (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) en 
 J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer H.J. Molenaar (SGP)

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur --

2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijsten van 11-01-2022 
en 27-01-2022

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:
o Het concept-afwegingskader van bureau Overmorgen komt een 

maand later richting de raad (maart 2022)

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Energiecompensatie voor huishoudens die het echt nodig 

hebben (€ 400,00)
o Startbudget UWV t.b.v. om-/bijscholing

--

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen 
stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1). 

--

Hamerstuk:
7. Suppletie-uitkering in het kader van de 

bommenregeling 2022
-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W
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Bespreekstukken:
8. Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt a. De CDA-fractie dient samen met de CU-, GBW- en PvdA-GL-

fractie een amendement Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt 
in (zie bijlage 2) Opkoopbescherming 

b. De CDA-fractie dient samen met de SGP- en de PvdA-GL-fractie 
een amendement Vereveningsfonds februari 2022 in (zie 
bijlage 3)

c. De GBW-fractie dient samen met de CU-, VVD-, SGP- en CDA-
fractie, een amendement Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt 
Zelfbewoningsplicht in (zie bijlage 4)

d. De GBW-fractie dient samen met de CU-fractie een motie in 
Beleidsnotitie ingrepen woningmarkt (vereveningsfonds) (zie 
bijlage 5) 

a. Dit amendement wordt aangenomen 
met 13 stemmen voor (CDA, SGP, 
CU, GBW, PvdA-GL) en 1 stem tegen 
(VVD)

b. Dit amendement wordt unaniem 
aangenomen.

c. Dit amendement wordt aangenomen 
met 12 stemmen voor (GBW, CDA, 
CU, VVD, SGP) en 2 stemmen tegen 
(PvdA-GL)

d. Deze motie wordt unaniem 
aangenomen. 

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het geamendeerde 
voorstel.

9. Verordening geurhinder en veehouderij -- Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het voorstel van B&W 

10. Wijziging Reglement van orde voor de 
vergaderingen & andere werkzaamheden van 
de raad 2017 (risicoanalyse integriteit 
kandidaat wethouders)

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

11. Sluiting Sluiting om circa 21.43 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28-04-2022

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. Jansen-van Harten
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