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Aanwezig:  

de voorzitter : W.E. van Buren 

de griffier     : K. Wiesenekker 

de leden       : mevrouw M.H. Treep, C. van Oosterom (CU), O. de Man (VVD) en de heren S. Smit (PvdA), M. Hardeman (CDA),  

                      J. Beumer (CDA), M. van de Hoef (GBW), W.A. Merkens (GBW), R. de Snoo (GBW), C. ter Maaten (GBW), J.A. Radstaake (GBW), 

                      J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP) 

 

Met kennisgeving afwezig:  

 

Verder zijn aanwezig: burgemeester mevrouw T. Cnossen en de wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif  

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit 

1.  Opening Opening om 20.00 uur.  -- 

2.  Vaststelling agenda - Agendapunt 10 wordt na agendapunt 7 
behandeld, verder ongewijzigd vastgesteld 

3.  Vaststelling besluitenlijst van 07-02-2017 én 

de actielijst t/m 07-02-2017 

-- Vastgesteld 

4.  Informatie van het college  -- -- 

5.  Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over: 
a) aanspreekpunt/verkrijgen extra stortpas luiers 

b) glasvezel buitengebied 
c) de stand van zaken huisvestingsverordening 2017 
d) de stand van zaken bestemmingsplannen Kop Spoorzone,  

Prins Hendrikstraat, Westerwoud en Gouden Regen 

-- 
 

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

 

De technische vragen die de PvdA heeft ingediend over de ingekomen 
stukken 1, 3, 4 en 7 zijn door een misverstand niet meegenomen bij de 
beantwoording. 

 

 

Deze worden meegenomen bij de 

beantwoording van de technische vragen 

over de ingekomen stukken van de raad 

van 23-03-2017. 

7.  Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen.  -- 
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8.  Voorstel inzake huisvesting vergunninghouders -- Naar aanleiding van een opmerking van 

de SGP-fractie zal in de tekst van het 

voorstel een wijziging worden 

aangebracht.  

 

Bespreekstuk raad 23-03-2017. 

9.  Duurzaamheidsambities Hoevelaar fase 1 -- Bespreekstuk raad 23-03-2017. 

10.  Kleine kavels Prinses Amalialaan  

 

Wensen en bedenkingen die kenbaar gemaakt zijn: 

 neutrale aanpassing van de grondexploitatie (SGP) 
 tijdig opstellen kavelplan voor de oneven kavels 1 t/m 9 (GBW) 
 risico van € 783.000,- aanvaardbaar t.o.v. beperkt voordeel? (CDA) 
 is 40% een risico percentage voor het risico van de mogelijke  

weerstand uit buurt (CDA) 
  gesprek met omwonenden t.b.v. draagvlak in plaats van alleen een 

brief(CU/PvdA) 
 duurzaamheid woningen & omgeving is belangrijk (PvdA) 
 onderzoek of de resterende 1900 m2 te verdelen is in 3 kavels en 

een openbare groenruimte (PvdA) 
 handel proactief naar omwonenden (PvdA) 
 neem ruimte op in het bestemmingsplan om ook in de toekomst 

veranderingen aan te brengen in de omvang van de kavels (VVD) 

 jammer dat de opzet van de wijk hiermee verloren gaat (VVD) 

-- 

11.  Kredietaanvraag voor infrastructurele 
maatregelen rond project Koningsplein 

-- Bespreekstuk raad 23-03-2017. 

12.  Vervanging bestrating Poortplein -- Hamerstuk raad 23-03-2017. 

13.  Voortgangsbericht recreatieschap UHVK vierde 
kwartaal 2016 

Op verzoek van GBW en SGP wordt gesproken over de toekomst  
Henschotermeer. Wethouder G.A. de Kruif beantwoordt vragen over de 
stand van zaken. 

-- 

14.  Sluiting Sluiting om circa 22.50 uur -- 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 4 april 2017 

 

De griffier,       De voorzitter, 

K. Wiesenekker      W.E. van Buren 


