
BESLUITENLIJST Raadscommissie 10-09-2019

Aanwezig: 
de voorzitter : de heer M. van de Hoef
de griffier : de heer K. Wiesenekker
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman
                      (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. van de Hoef (GBW), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik
   (GBW), W.A. Merkens (GBW), A. Vink (GBW), B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer S. Smit (PvdA-GL). Hij wordt vervangen door de heer K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL).

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 besluitenlijst van 18-06-2019/ 25-06-2019/26-06-2019 én de actielijst tot en met 26-06-2019
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De SGP-fractie verzoekt de GBW-fractie om terug te komen op de behandeling van de motie over de Sinterklaasintocht.

Vastgesteld
4.

Informatie van het college

Het college van B&W geeft informatie over:

o De gevolgen en oplossingen PAS (stikstof vonnis RvS)

--
5.

Rondvraag

Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

o Uitspraak Rechtbank Varkensstal Slappendel;
o De gevolgen voor onze bodemkwaliteitskaart m.b.t. het nieuwe PFOS-onderzoek;
o Bouw- c.q. sloopwerkzaamheden Voorstraat i.v.m. verkeersveiligheid
o Kap bomen Willem de Zwijgerlaan;
o Speelplaatsvoorzieningen, w.o. het voetbalveldje naast de Wartburgschool.

--

6.

Ingekomen stukken

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

--
7.
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Externe betrekkingen

Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. 

--
8.

Zomernota 2019

Het college van B&W komt terug op de volgende zaken:

o ‘was/wordt-overzicht’ voor afvalstoffenheffing.

o De toevoeging en de onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing (toevoegen aan het financiële overzicht van hoofdstuk 3). 

o Klein maar fijn wonen (meer info in 4e kwartaal)
o Status concrete verbeterstappen verkeersveiligheid (bij periodieke voortgangsrapportage)

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld in de raadsvergadering van 26-09-2019

9.

Initiatiefvoorstel inzake het uitsteken van de Regenboogvlag

--

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld in de raadsvergadering van 26-09-2019

10.

Vaststelling tussenuitspraak Raad van State Hoevelaar fase 1

--
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Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in de raadsvergadering van 26-09-2019

11.

Vaststelling Bestemmingsplan Oudenhorsterlaan 12

De centrale vraag in het RV (raadsvoorstel) wordt, voorafgaand aan de raadsvergadering, aangepast.

Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in de raadsvergadering van 26-09-2019

12.

Raadsinformatie memo Henschotermeer – op verzoek van de PvdA-GL-fractie. 

De PvdA-GL-fractie wil, samen me het college van B&W, de ontwikkelingen volgen

--
13.

Jaarverslag 2018 Stichting Eem-Vallei Educatief – geen zienswijze

--

Er wordt geen zienswijze ingediend.
14.
Sluiting

Sluiting om circa 23.00 uur

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 8 oktober 2019
De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. van de Hoef
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