Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 17 februari 2015
Aanwezig:
Voorzitter:

drs. J.F.N. Cornelisse

College:

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

Ambtenaren:

--

Griffier (plv):

G.C.I. Kager

Aanwezig:

De dames J. de Boer (HvL/D66), A.E. Kloosterboer
(KL), W. Koning – Hoeve (CDA), E. Nieuwland-Rijs
(DB), A.M. Schuijt (CDA), M. Swager (DB) en J.D.
Visser (DB) en de heren J. T. Bakkum (KL), D.
Boonstra (HvL/D66), A.L.J. Buis (KL), A.W. Duijs
(DB), H. de Graaf (VVD), B. Hoejenbos (VVD), J.A.
Hofman (VVD), P.J.M. van Kleef (GL), G.P. Langedijk (HvL/D66), W. Nugteren (CU), G.J.E. Nijman (DB) M.L. Reijven (PvdA), R.J. Wagenaar
(VVD) en N. Zwart (GL)

Afwezig:

--

RAAD
1. Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Vaststelling agenda

Motie vreemd aan de agenda ‘instellen commissie Sociaal Domein’
van VVD en PvdA wordt toegevoegd aan de agenda (agendapunt 8).

3. Vaststelling van de besluitenlijsten van 20 januari
2015
4. Besluit over de hamerstukken
5. Mededelingen en ingekomen stukken

Conform besloten.

Er zijn geen hamerstukken.
Mededelingen college
Er zijn geen mededelingen
Antwoord op schriftelijke vragen
- Portefeuillehouder Nieuwenhuizen beantwoordt mondeling de
schriftelijke vragen en aanvullende schriftelijke vragen van
HvL/D66 over Atelier 6.
- Naar aanleiding van de schriftelijke vragen CU en schriftelijke
beantwoording van het college beantwoordt portefeuillehouder
Fintelman de vervolgvragen afdoende. De ingediende motie (M1)
van CU en HvL/D66 over de Ouderbijdrage Jeugd GGZ wordt
aangehouden
- Portefeuillehouder Fintelman beantwoordt vragen van GL over de
Langerdijkerpas afdoende.
- Op vragen van GL over de brug bij het Oxhoofdpad zegt portefeuillehouder Cornelisse toe dat nagegaan wordt of er conform
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de vergunning is gebouwd en of het bouwbesluit daarin is betrokken.
Ingekomen stukken: conform besloten.
6. Benoeming lid Werkgeverscommissie
7. 2e wijziging Programmabegroting 2015

Aangenomen (AS).
Portefeuillehouder Nieuwenhuizen zegt toe na te gaan of de
financiële besluiten van de gemeenteraad leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van raadsleden (Vergelijking met gemeente Delft).
Aangenomen (AS).

8. Motie VVD en PvdA
‘instellen commissie Sociaal Domein’

De raad roept de commissie Sociaal Domein op om verslagen
van de bijeenkomsten snel beschikbaar te hebben . Tevens
verzoekt de raad de Agendacommissie een vast agendapunt
voor het forum op te nemen waarin de commissie de stand
van zaken meldt.
M2. De beslispunten van de motie van VVD en PvdA worden
afzonderlijk in stemming gebracht.
Verzoekt de raad:
1. De commissie Sociaal Domein 2015-2018 in te stellen
2. De verordening op de commissie Sociaal Domein 2015-2018 (zie bijlage) vast te
stellen
3. Vijf (burger)raadsleden te benoemen als lid van de commissie Sociaal Domein
2015-2018

1. Aangenomen (AS)
2. Mondeling geamendeerd vastgesteld (in art 7.2 schrappen
van het woordje ‘niet’) (16-5) (DB tegen)
3. Aangenomen (16-5) (DB tegen)
De raadsleden De Boer, Reijven, Wagenaar, Nugteren en
burgerraadslid Rep zijn benoemd als lid van de commissie
Sociaal Domein.
9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

A= amendement
M= motie
AS = algemene stemmen
PH = portefeuillehouder
Vastgesteld d.d. 17 februari 2015
De voorzitter,

De griffier,
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