
BESLUITENLIJST raadscommissie 7 november 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: de heer M. Hardeman (CDA); hij wordt vervangen door de heer J.H. Bessembinders (CDA)

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 Organisatie Griffie (agendapunt 12) wordt behandeld voor 
Bestemmingsplan Bebouwde Kom (agendapunt 8)

De agenda wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 
03-10-2017 én de actielijst t/m 
03-10-2017

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college zal op 23-11-2017, in de najaarsnota, 
rapporteren over de toename uitgave zorgcijfers.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
a) Extra ontsluiting wijk Groenewoud
b) Verhuurcijfers sociale huurwoningen

Wethouder D.P. de Kruif laat weten dat de rapportage 
met verhuurcijfers sociale huurwoningen wordt 
verwacht in december 2017/januari 2018

-

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

o Griffier zegt toe de vragen van de SGP, inclusief de o Beantwoording Vragen SGP 
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toelichting en beantwoording voor te leggen aan de 
Adviesraad Sociaal Domein,

Clientondersteuning (vragen van 
de SGP, inclusief de toelichting 
en beantwoording) worden 
geagendeerd voor de 
commissievergadering van 
december. Er volgt nog 
schriftelijke toelichting van de 
SGP-fractie.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Bestemmingsplan Bebouwde 

Kom
o Wethouder G.A. de Kruif zegt een betere onderbouwing 

m.b.t. het perceel Zeeweg / Stationsweg toe.
o Wethouder G.A. de Kruif zegt voorafgaand aan de 

raadsvergadering nader informatie toe m.b.t. de 
gewijzigde geurwetgeving.

o Wethouder G.A. de Kruif is niet bekend met ‘variant 4’ 
van de firma Stuivenberg. Hij zal in een memo hierop 
terugkomen

o Wethouder D.P. de Kruif laat voor wat betreft zienswijze 
7, voorafgaand aan de raadsvergadering, weten wat er 
het eerst was; het bestemmingsplan of het koopcontract

o Wethouder G.A. de Kruif zegt, voorafgaand aan de 
raadsvergadering, een duidelijke tekening toe van het 
perceel achter de firma Druijff 

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-11-2017

9. Regionale Ruimtelijke Visie 
Regio Amersfoort (RVV)

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-11-2017

10. Geactualiseerde verordening 
Cliëntenparticipatie Wet sociale 
werkvoorziening

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-11-2017

11. Verlenging afvalwaterplan tot 
31 december 2019

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-11-2017

12. Organisatie Griffie -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-11-2017
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13. Sluiting Sluiting om circa 00.05 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 12 december 2017

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