
Besluitenlijst Raadscommissie 12-11-2019

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

Met kennisgeving afwezig: de heer A. Vink (GBW); hij wordt niet vervangen
    de heer J.A. Mulder (SGP); hij wordt vervangen door de heer H.M. van Veldhuizen

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 08-10-2019 én de 

actielijst t/m 08-10-2019
Punt 5 van de actielijst ‘Invulling Zaterdagmarkt’ 
wordt breder bekeken. Nadere informatie over 
alternatieve locatie(s) van standplaatsen volgt in Q1 
2020.

Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o Het fietspad aan de Voorstraat ter hoogte van de 

begraafplaats 
o De Ontwikkelingen in de Jeugdzorg
o De Raadsinformatiebrief die de Raad aanstaande 

donderdag ontvangt

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W 
over de jeugdzorg in onze regio. 

Daarnaast vraagt de GBW-fractie om de volgende 
punten toe te voegen aan de actielijst:
 Toegezegd onderzoek naar mogelijkheden 

Het college zal de Raad informeren over 
knelpunten in de jeugdzorg in onze 
regio én mogelijke oplossingen daarvoor 
(komt op actielijst)
Deze punten worden toegevoegd aan 
de actielijst.
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invoering Woonplicht 
 Afhandeling verkoop starterswoning Vallei 

Wonen (boetes € 50.000)
 Mogelijke koppeling doelgroepenverordening 

met huisvestingsverordening 
6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 

ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk 
beantwoord (zie bijlage 1). 

--

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

--

8. Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU ~ geen 
zienswijze

-- Er wordt geen zienswijze ingediend

9. Achterstanden WOZ-aanslagen & Raadsmemo 
belastingen check basis op orde (ontbrekende 
belastingmutaties) 
op verzoek van de fracties PvdA-GL, CDA, SGP 
en GBW

 Over dit agendapunt is opiniërend gesproken.
 De CDA-fractie overweegt een motie vreemd aan de 

orde van de dag in te dienen

Het College zal de Raad meenemen 
in het verbeterproces (komt op de 
actielijst: Q1 2020)

10. Stand van zaken fusie Vallei Wonen – Omnia 
Wonen
op verzoek van de PvdA-GL-fractie

Over dit agendapunt is opiniërend gesproken. --

11. Startnotitie RES regio Amersfoort 
op verzoek van de fracties CU en GBW

 Over dit agendapunt is opiniërend gesproken.
 De CU-fractie overweegt een motie vreemd aan de 

orde van de dag in te dienen in de raadsvergadering 
van 19-12-2019

--

12. Jaarrapportages afval 2018
op verzoek van de VVD-fractie

 Over dit agendapunt is opiniërend gesproken. 
 Belangrijkste redenen voor de VVD-fractie om dit 

punt te agenderen zijn:
a. krachtige communicatie richting inwoners en
b. nagaan wat we met elkaar willen bereiken

 Het college zal het grondstoffenplan in Q1 2020 
voorleggen aan de Raad. De resultaten zullen bekend 
zijn in het najaar van 2020.

 De ROVA is een campagne gestart om na te gaan wat 
we nog kunnen verbeteren met elkaar. Deze campagne 
wordt via de ingekomen stukken aan de Raad 
voorgelegd.

--

13. Sluiting Sluiting om circa 23.15 uur --
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 10-12-2019

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. van de Hoef
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