
Besluitenlijst Raadscommissie 08 - 11 - 2022

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

Met kennisgeving afwezig: de heer M. Hardeman (CDA) is afwezig en wordt vervangen door mevrouw L. Wijnberg. De heer Stalman (VVD) is voorzitter en wordt
als raadscommissielid vervangen door de heer M. Nauta.

Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw M. Jansen-van Harten en wethouders D.J. de Kruif, M. van de Graaf en H.J. Molenaar.

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

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

- Het agendapunt ‘Wensen en 
bedenkingen windbrief 
Provincie Utrecht’ is direct na 
agendapunt 7 ‘Externe 
betrekkingen’ geplaatst. Dit is
besloten omdat bij dit 
agendapunt twee insprekers  
zijn.

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

3. Vaststelling besluitenlijst van 04-10-2022
én de actielijst tot en met 20-10-2022

-- Vastgesteld. De actiepunten met de 
nummers 21, 22 en 24 worden van de
lijst afgevoerd omdat deze zijn 
voldaan. De voorzitter vraagt de 
speciale aandacht van het college 
voor de actiepunten 10, 12 en 13 
omdat deze een einddatum van 
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oktober 2022 hebben.
4. Informatie van het college Het college van B&W heeft schriftelijk informatie gegeven 

over:
- Stand van zaken met betrekking tot realisatie 

rotonde N224/N226. In de vergadering zijn hier 
geen verduidelijkende vervolgvragen over 
gesteld.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
- Het lid Van de Wetering (PvdA-GL) stelt een 
verduidelijkende vervolgvraag over de energietoeslag.

--

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

Vastgesteld, met de amendering dat 
bij ingekomen stuk nummer 3 (brief 
inwoner Woudenberg) het college 
deze brief van een antwoord voorziet 
en een afschrift van het antwoord via 
de ingekomen stukken ter informatie 
aan de raad doet toekomen.

7. Externe betrekkingen Er is één schriftelijke technische vraag over de externe 
betrekkingen gesteld. Over het antwoord op deze 
technische vraag zijn in de vergadering geen 
verduidelijkende vervolgvragen gesteld.

Vastgesteld.

8. Wensen en bedenkingen windbrief 
provincie Utrecht
Was agendapunt 13

-- De in de vergadering uitgesproken 
wensen en bedenkingen worden door 
de fracties schriftelijk aan de griffie 
gestuurd, uiterlijk donderdag 10 
november voor 10.00 uur. De 
definitieve versie van de brief aan de 
provincie ontvangt de raad bij de 
ingekomen stukken van de commissie
van december. Dit agendapunt komt 
niet terug op de raadsvergadering 
van november.

9. Afvalstoffenverordening en 
uitvoeringsbesluit 2023
Was agendapunt 8

-- Dit punt wordt als bepreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-11-2022

10. Ontwerp bestuursrapportage 2022 en de 
tweede begrotingswijziging 2022 RUD
Was agendapunt 9

-- Er wordt geen zienswijze ingediend

11. Ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 
RUD Utrecht

-- Er wordt geen zienswijze ingediend
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Was agendapunt 10
12. Ontwerp regionaal risicoprofiel VRU 2023

Was agendapunt 11
-- Dit punt wordt als hamerstuk 

behandeld in de raadsvergadering 
van 24-11-2022

13. Ontwerp-wijzigingsvoorstel GR VRU 2022
Was agendapunt 12

-- Dit punt wordt door het college 
voorzien van een raadsvoorstel en 
een raadsbesluit en als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-11-2022

14. Krediet Parallelweg Oost Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-11-2022

15. Sluiting Sluiting om circa 22:15 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 06-12-2022

De griffier, De voorzitter,
E.M.H. Lemaier  J. Bessembinders
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