
Besluitenlijst Raadscommissie 02-02-2021

Aanwezig: 
de voorzitter:  de heer J.A. Mulder
de griffier : de heer K. Wiesenekker 
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), 
 de heren K.J. Stalman (VVD), S. Smit (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), M. van de Hoef (GBW), 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:  de heer K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL) is afwezig | hij wordt vervangen door de heer S. Smit (PvdA-GL)
 de heer J.H. Bessembinders (CDA) is afwezig
Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw T. Cnossen en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst 12-01-2021/13-01-2021 
én de actielijst t/m 12-01-2021

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Voortgangsrapportage belastingen december 2020;
 Overgang belastingadministratie naar de gemeente Veenendaal per 01-01-2021

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
 Eventuele compensatie van de gekapte bomen op de hoek van de 

Larikslaan/Gouden Regen en de Zegheweg;
 Stand van zaken gesprekken tussen de projectontwikkelaar, de omwonenden en de 

gemeente Woudenberg over herplant bomen n.a.v. bomenkap Julianaplein;
 Financiële & psychische gevolgen Coronacrisis.

--

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. Begroting 2021 en meerjarenbegroting Stichting 

Eem-Vallei Educatief - geen zienswijze
-- Er wordt geen 

zienswijze 
ingediend

9. Sluiting Sluiting om circa 19.53 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 02-03-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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