
Besluitenlijst Raadscommissie 06 -09 -2022

Aanwezig: 
de voorzitter : de heer H.M. van Veldhuizen
de griffier : mevrouw E.M.H. Lemaier
De leden :  mevrouw S.A. den Herder (GBW), mevrouw W.A.J. Opstelten (GBW),  de heren K.J. Stalman (VVD), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), 
P. van Schaik (GBW), B.S. de Jong (GBW), B. Bosman (CU), G.A.R. van der Linden (CU), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), S. Smit (PvdA-GL), V.M. Holleman (SGP), 
G.J. Heldoorn (SGP) en J. de Vogel (SGP).

Met kennisgeving afwezig: Mevrouw J. Wams (PvdA-GL) wordt vervangen door de heer S. Smit. De heer J. Westenberg (GBW) wordt vervangen door mevrouw 
W.A.J. Opstelten.
Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw M. Jansen-van Harten en wethouders mevrouw D.P. de Kruif (CDA)(tot en met agendapunt 9), mevrouw M. van de
Graaf (PvdA-GL) en de heer H.J. Molenaar (SGP).

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --
2. Vaststelling agenda -- Met enkele wijzigingen vastgesteld:

- Het agendapunt ‘Hoevelaar 
fase 2 op verzoek van de 
GBW-fractie’ is op verzoek 
van de GBW-fractie  
vervallen.

- Het agendapunt ‘Stand van 
zaken Klein maar fijn wonen 
op verzoek van de GBW-
fractie’ is op verzoek van de 
GBW-fractie vervallen.

- De agendapunten ‘Convenant
Duurzame Woningbouw o.v.v 
GBW en SGP’ en ‘Eenmalige 
gemeentelijke bijdrage 
trainingsfaciliteit De Camp 
2022’ zijn direct na het 
agendapunt ‘externe 
betrekkingen’ verplaatst

- Alle andere agendapunten 
zijn op de oude volgorde na 
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de aanpassingen geplaatst.

3. Vaststelling besluitenlijst van 14-06-2022 
en 21-06-2022
én de actielijst tot en met 21-06-2022

-- Vastgesteld, met de toezegging dat 
de actielijst voorzien van 
‘opschoningsvoorstellen’ zal 
voorliggen in de 
commissievergadering van 4 oktober.

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Evenementen aanstaande jaarwisseling, o.a. tentfeest
 Bestemmingsplan Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-3
 Sociale huurwoningen Hoevelaar fase 1
 RES-bijeenkomst voor raadsleden 19 september 2022

De Raad van State buigt zich op enig 
moment over de beroepsgronden 
tegen het bestemmingsplan 
Zuiderbroek 18, Griftdijk 31-33. Het 
College, bij monde van wethouder 
Molenaar, zegt toe dat het de 
uitspraak van de Raad van State met 
de raad deelt.

Het college, bij monde van wethouder
De Kruif, informeert de raad dat de 
gemeente op 1 december antwoord 
moet geven op de brief van de 
provincie over de RES.
Het college is voornemens om de raad
hierbij te betrekken via de wensen en 
bedenkingenprocedure in de 
commissie van november.

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
- Aanstaande jaarwisseling
- Henschotermeer
- Eenmalige financiële impuls gemeenten voor 

sociaal domein
- Fietsenstallingen
- Verkeerssituatie rondom De Wartburg
- Crisisopvang asielzoekers
- Energiearmoede
- 25 augustus RMP Midden Nederland

Het college, bij monde van wethouder
Molenaar, zegt dat zodra van 
Henschotermeer of YMCA formeel 
plannen zijn ontvangen de raad wordt
geïnformeerd.

Ad. Eenmalige financiële impuls 
gemeenten voor sociaal domein zegt 
wethouder De Graaf toe dat voor het 
aanvragen van subsidie een afspraak is
gemaakt met een VNG-regio-adviseur,
en de raad over de uitkomsten hiervan
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t.z.t. zal informeren.

Het college, bij monde van wethouder
De Kruif, zegt toe dat het College 
begin oktober 2022 met een 
definitiever plan komt over hoe om te
gaan met de verkeerssituatie rondom 
De Wartburg.

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. Convenant Duurzame Woningbouw o.v.v GBW 

en SGP
Was agendapunt 15

Er is van gedachten gewisseld over 
de balans duurzaam/goedkoop wat 
betreft duurzame woningen. 
Wethouder Van de Graaf komt na 
bespreking in het college terug op de 
vraag of het mogelijk is een 
informatieavond over het convenant 
te organiseren.

9. Eenmalige gemeentelijke bijdrage 
trainingsfaciliteit De Camp 2022
Was agendapunt 11

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

10. Zomerbrief 2022
Was agendapunt 8

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

11. Huisvestingsverordening 2022 – 2026
Was agendapunt 9

-- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

12. Voorfinanciering Klein maar Fijn Wonen
Was agendapunt 10

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

13. Vaststellen bestemmingsplan Klein Moorst 3-5
Was agendapunt 12

College is bereid desgewenst een 
technische briefing over het beleid 
t.a.v. bestemmingsplannen in het 
buitengebied te organiseren.
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Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

14. Vaststellen bestemmingsplan Moorsterweg 3

Was agendapunt 13

-- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 22-09-2022.

15. Tijdelijke kinderopvang Voorstraat o.v.v. GBW-
fractie
Was agendapunt 17

Er is opiniërend over dit onderwerp 
gesproken.

16. Sluiting Sluiting om circa 00:01 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op:

De griffier, De voorzitter,
E.M.H. Lemaier  H.M. van Veldhuizen
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