
BESLUITENLIJST raadscommissie 27 juni 2017

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

Insprekers: bij agendapunt 10 ‘Aanpassingen Sportpark De Grift’: de heer Van Raaij, namens de voetbalvereniging
 de heer Treep, namens de korfbalvereniging

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur. --
2. Vaststelling agenda -- Agendapunt 10 wordt behandeld na agenda-

punt 7; verder ongewijzigd vastgesteld.
3. Vaststelling besluitenlijst van 09-05-2017 

én de actielijst t/m 09-05-2017 
-- Vastgesteld.

4. Informatie van het college Het college verstrekt informatie aan de raad over: 
o Buurtbemiddeling;
o Oprichting Stuurgroep Duurzame Economie.

--

5. Rondvraag Er worden geen vragen gesteld aan het college 
van B&W.

--

6. Ingekomen stukken Technische vragen over de ingekomen stukken 
kunnen tot uiterlijk 10 augustus schriftelijk gesteld 
worden. De beantwoording hiervan vindt plaats op 
4 september 2017.

Ingekomen stuk 11: projectbesluit Slappedel 
8a komt, op verzoek van de heer Merkens 
van GBW, op de agenda van de raads-
commissievergadering van 05-09-2017.

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

--

8. Oprichting van en deelname aan Coöperatie 
De Kleine Schans

Wethouder D.P. de Kruif stuurt de vooraf schriftelijk 
ingediende vragen van de fracties en de 

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld in 
de raadsvergadering van 06-07-2017.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 5 september 2017

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker W.E. van Buren
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