
Besluitenlijst Raadscommissie 12-05-2021

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

Met kennisgeving afwezig: mevrouw E. van Oosterom (CU); wordt vervangen door de heer A. Lokhorst (CU)

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

Insprekers: agendapunt 11: mevrouw Van Buul
 agendapunt 12: mevrouw Oussoren (De Kaasknabbel), de heer Kolfschoten (voorzitter DES) & de heer Jager (Lokaal Retailbelang)

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

Heropening De raadscommissievergadering van 11-05-2021 wordt 
heropend om 19.30 uur

--

Punt van orde -- Na agendapunt 7 worden agendapunt 12 
en daarna agendapunt 11 behandeld. 
Daarna volgen we de agenda weer.

3. Vaststelling besluitenlijst van 06-04-2021 & 07-
04-2021 én de actielijst t/m 22-04-2021

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college maakt hier geen gebruik van. --

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
 Vertrek Rabobank/komst Coöperatie De Kleine Schans 

bij Het Cultuurhuis en vertrek Omnia Wonen bij 
multifunctioneel centrum De Schans

 WOZ-aanslag 2021

--

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. --

9. Krediet Plan van Aanpak onderhoud/ -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld 
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restauratie buitenkant gemeentehuis in de raadsvergadering van 27-05-2021.
10. Verlengen looptijd huisvestingsverordening 

2017-2021
-- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld 

in de raadsvergadering van 27-05-2021.
11. Ontwerp Nico Bergsteijnweg ~ wensen & 

bedenkingen
De fracties maken wensen & bedenkingen, kenbaar en 
sturen die ook naar de griffie.  

Er is opiniërend over dit agendapunt 
gesproken.

12. Beantwoording schriftelijke vragen SGP
Vergunningaanvragen Voorstraat-ovv SGP

De SGP- en PvdA-GL-fracties roepen het college op om de 
vergunningverlening te heroverwegen. De overige fracties 
steunen deze oproep van de SGP-fractie niet. Het college 
geeft aan dat nu eerst de bezwaarprocedure zal worden 
doorlopen. Het college wacht het advies van de 
bezwarencommissie af.

Er is opiniërend over dit agendapunt 
gesproken. 

13. Ontwerpbegroting AVU 2022 ~ geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend.
14. Sluiting Sluiting om circa 22.50 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 01-06-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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