
Besluitenlijst Raadscommissie 02-03-2021

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

Met kennisgeving afwezig: -

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

Inspreker: de heer B. Elferink m.m.v. mevrouw N. de Pater (tolk gebarentaal) bij agendapunt 10: Raadsrapportage Inclusieagenda

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda -- Gewijzigd vastgesteld: agendapunt 10 
wordt behandeld na agendapunt 4

3. Vaststelling besluitenlijst van 02-02-2021 én de 
actielijst t/m 02-02-2021

Wethouder Vlam geeft een update over punt 7. Wensen 
en bedenkingen komen in Q2 i.p.v. in Q1

Vastgesteld

4. Informatie van het college Wordt geen gebruik van gemaakt. --
5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

 De komst van een grote bouwmarkt
 Nieuwbouw/verbouwing huidige pand Albert Heijn
 No cure no pay bezwaren m.b.t. WOZ-waarde
 (Petitie) verkeersveiligheid in woonwijk ’t Zeeland
 Sneeuwvrij maken trottoir & parkeerterrein bij De 

Kersentuin (verantwoordelijkheid Omnia) (actielijst)
 Handhaving vracht-/bouwverkeer op N226 (college 

bespreekt dit intern, koppelt dit binnenkort terug)

--

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

De CDA-fractie wil ingekomen stuk 2: 
Beantwoording schriftelijke vragen CDA-
fractie over bron- en nascheiding 
agenderen voor de raadscommissie-
vergadering van 06-04-2021 (motivatie 
volgt).
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7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Premieverhoging brandverzekering 2021 De Provincie Utrecht heeft in het kader van het financieel 

toezicht al ingestemd met deze uitgave. 
Dit punt wordt als hamerstuk behandeld 
in de raadsvergadering van 25-03-2021

9. Kaderbrief 2022 GGDrU – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend

10. Raadsrapportage Inclusieagenda – op verzoek 
van PvdA/GL-fractie

-- Er is opiniërend over dit agendapunt 
gesproken.

11. Sluiting Sluiting om circa 21.45 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 06-04-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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