Besluitenlijst Raadscommissie 08-12-2020
Aanwezig:
de voorzitter: de heer M. van de Hoef
de griffier : de heer K. Wiesenekker
De leden
: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD),
S. Smit (PvdA-GL) 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), H.J. Molenaar
(SGP)
Met kennisgeving afwezig: mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL); wordt vervangen door de heer S. Smit (PvdA-GL)
de heer J.A. Mulder (SGP)
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 besluitenlijsten 10-11-2020 en 1111-2020 én de actielijst t/m 11-11-2020



Vastgesteld

4.

Informatie van het college

5.

Rondvraag

Actiepunt 2 Transformatieplannen minister De Jonge
over Jeugdzorg is met een mondelinge toelichting
afgedaan door wethouder Treep.

Actiepunt 4 Afhandeling verkoop starterswoning
Vallei Wonen is door een mondelinge toelichting
afgedaan door wethouder Treep.

De PvdA-GL-fractie vraagt naar de stand van zaken
van actiepunt 10 Uitvoeringsplan Groenbeleidsplan.
Dit volgt in januari 2021, aldus wethouder De Kruif.
Het college van B&W geeft informatie over:

Groeiend aantal coronabesmettingen

Stand van zaken herijking gemeentefonds: wordt
opgepakt door een nieuw kabinet waardoor dit een jaar
doorschuift.
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

Onkruidbestrijding

Brand Albert Heijn

6.

Ingekomen stukken

Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de

Het CDA heeft vragen gemaild naar

--

--

1

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

7.
8.

Externe betrekkingen
fase 1 Ontwikkelbeeld 2030-2040 regio
Amersfoort urgentie, opgaven &
afwegingskader

11.

Belastingverordeningen 2021

Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen.

Fase 2 is gestart, uitstel van besluitvorming is niet
wenselijk, omdat we e.e.a. tijdig willen overhandigen
aan het Rijk.

Voorafgaand aan de raad van 17-12 komt er een
aangepast RB

Voorafgaand aan de Raad van 17-12 komt er een
aangepast RV (de financiële paragraaf wordt
aangepast)

Het college gaat eind Q1 2021 na hoe de uitkomsten
van de inhoudelijke analyse van de stijgende
zorgkosten zich verhouden tot de uitkomsten van de
bezuinigingsdialoog. Daarna wil het college de
analyse delen met de raad tijdens een
raadsinformatieavond.
--

9.

Centrumregeling Meten en Monitoren
Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en
Veluwe
Financiële najaar rapportage 2020 en
aanwending reserves Omgevingswet en
Duurzaamheid voor 2021

12.

Trends & ontwikkelingen centrum ovv PvdA-GL

--

13.

Sluiting

Sluiting om circa 23.42 uur

10.

de griffie over IS 10 (Voortgangsrapportage 4 transitie belastingsamenwerking). De beantwoording
hiervan wordt meegenomen in de
voortgangsrapportage januari 2021.
-Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 17-12-2020.
Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 17-12-2020.
Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 17-12-2020.

Dit punt wordt als hamerstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 17-12-2020
Er is opiniërend over dit agendapunt
gesproken.
--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 12-01-2021
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,

2

