
Besluitenlijst Raadscommissie 5 februari 2019

Aanwezig:

o de voorzitter: de heer J.A. Mulder
o de griffier:de heer K. Wiesenekker
o de leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD), S. Smit (PvdA-GL),

 M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), A. Vink (GBW), 
 M. van de Hoef (GBW), B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en H.M. van Veldhuizen (SGP)

Met kennisgeving afwezig: mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL); zij wordt niet vervangen
    de heer H.M. van Veldhuizen (SGP) vervangt de heer J.A. Mulder (SGP) die voorzitter is deze vergadering

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

Inspreker: de heer J.J. Verloop namens de diaconie v/d Hersteld Hervormde Gemeente bij agendapunt 10 Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit
1. Opening Opening om 20.00 uur. --
2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijsten van 08-01-2019 en 

17-01-2019 én de actielijst t/m 17-01-2019
Wijziging/aanvulling actielijst:
o Punt 2 kan van de actielijst af;
o Geplande afdoening punt 6 van de actielijst: maart 

2019.

Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:
o De fusieplannen van Vallei Wonen.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De app Buiten Beter;
o Stand van zaken  belastingverordeningen i.r.t. 

duurzaamheidsdoelen;
o Reductie emissie fijnstof.

--

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

--

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Ontwerp regionaal risicoprofiel De heer R.F.J. (Rob) Frek, directeur Crisisbeheersing, geeft Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 



een presentatie & beantwoord vragen de raadsvergadering van 21-02-2019
9. Kadernota 2020 VRU -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 

de raadsvergadering van 21-02-2019
10. Beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 -- Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld 

in de raadsvergadering van 21-02-2019
11. Integrale verordening Sociaal Domein 2019 o Wethouder Treep zal de technische vragen van de 

SGP en de PvdA voorafgaand aan de raad 
beantwoorden (memo);

o Wethouder Treep geeft aan dat er voorafgaand aan 
de raad een gewijzigd raadsbesluit aan de stukken 
wordt toegevoegd, i.v.m. wat schrijffoutjes en het 
aanpassen van de toelichting op een artikel;

o Voorafgaand aan de raad wordt een gewijzigde was-
wordt lijst voor de verordening aan de stukken 
toegevoegd i.v.m. een verkeerde verwijzing bij een 
van de artikelen.

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld 
in de raadsvergadering van 21-02-2019

12. Bestemmingsplan Hek Henschotermeer -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 
de raadsvergadering van 21-02-2019

13. Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2019-

2023 Stichting Eem-Vallei Educatief ~ geen 

zienswijze

-- Als de €175.000,00 in de aanbiedingsbrief 
een typefout betreft en dit € 170,00 moet 
zijn, zoals ook in de meerjarenbegroting is 
opgenomen, dan wordt er geen zienswijze 
ingediend.

14. Sluiting Sluiting om circa 23.35 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 5 maart 2019

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker …
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