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Besluitenlijst 
 

   

 Commissie bestuur 

 Datum: donderdag 8 februari 2018 

 Aantal bezoekers: 2 

 Aantal sprekers: geen 

 

1.  Opening en mededelingen voorzitter 

2.  Spreektijd voor belangstellenden (over niet op de agenda staande onderwerpen) 

3.  Vaststellen van de agenda 

4.  Vaststellen concept verslag van de commissie van 18 januari 2018 

Cie. Bestuur 8 febr. 2018: verslag van 18 januari is vastgesteld met een tekstuele aanpassing 

van de heer Trompetter (AP). Op pagina 7 wordt in zijn bijdragen het zinsdeel ', maar dat 

nooit gekregen te hebben ' gewijzigd in: 'Het antwoord van de gemeente was toen dar er nul 

incidenten geweest waren.' (2017/507596) 

5.  Inventarisatie rondvraag en mededelingen voor leden en collegeleden 

 

 Ter advisering aan de raad 

 

6.  Wijziging van de Verordening op de behandeling van bezwaarschriften en benoeming van 

leden van de adviescommissies voor bezwaarschriften 

Cie. Bestuur 11 januari 2018: aangehouden na eerste bespreking. Burg. Wienen zal een 

toelichting laten opstellen n.a.v. de commissiebehandeling. 

Cie. Bestuur 8 februari 2018: tweede behandeling incl. antwoordbrief burg. Wienen. Als 

bespreekpunt naar raad van 15 feb. incl. oordeel van staatsrechtgeleerde. 

(2017/472477) 

 

6a. Oplegging geheimhouding op CV's leden adviescommissie voor bezwaarschriften  

Cie. Bestuur 8 feb 2018: Als agendapunt 6a toegevoegd aan 6 Wijziging vd Verordening op 

behandeling van bezwaarschriften en benoeming van leden vd adviescies voor 

bezwaarschriften. T.k.n. aangenomen. (2018/45942) 

 

7.  Aangepast voorstel vaststellen nieuwe Algemene plaatselijke verordening 

(2017/478071) 

 

   Toezeggingen (nieuw) - Toezegging nadenken over hoeveelheid openbare toiletten 

De heer Van den Raadt (TH) informeert naar uitbreiding van het aantal openbare toiletten 

voor m.n. vrouwen. Burgemeester Wienen vindt het een goed idee is om over de 

noodzakelijke hoeveelheid openbare toiletten na te denken. Hij zal dat punt doorgeven aan de 

portefeuillehouder. (2018/91748) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Definitieve aanpassing APV januari 2017 

Cie. Bestuur 8 feb. 2018: Aangepast voorstel vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke 

Verordening is behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad van 15 feb. incl. nwe brief van 

burgemeester. Afgehandeld. (2016/268317) 

 

   Toezeggingen - Toezegging Aanpassing APV oktober 2016 

Cie. Bestuur 8 feb. 2018: Aangepast voorstel vaststellen nieuwe Algemene Plaatselijke 

Verordening is behandeld en gaat als bespreekpunt naar raad van 15 feb. incl. nwe brief van 

burgemeester. Afgehandeld. (2016/268297) 

 

 Overige punten ter bespreking 

8.  Rondvraag 

9.  Agenda komende commissievergadering(en) 



 

 

 

 

 

 

/  

2 

 

 

10.  Sluiting 

 

 Ter kennisname meegezonden stukken 

 

1. Actieve informatieplicht 

 

1.1 Gemeentelijke belastingen in relatie tot tiny TIM's 

Commissie Bestuur 8 februari: ter kennisname aangenomen. (2018/11176) 

   Toezeggingen - Toezegging belasting en regelingen rond milieuvriendelijke en tijdelijkeTiny 

houses (2017/511458) 

Cie. Bestuur 8 feb. 2018: beantwoording middels nota Gemeentelijke belastingen in relatie 

tot tiny TIM's voor kennisgeving aangenomen. 

 

1.2 Informeren over decembercirculaire 2017 gemeentefonds en startnota kabinet 

Commissie Bestuur 8 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen.(2018/44309) 

 

2 Afdoening vragen/actiepunten door en brieven van het College van  BenW 

 

   Brief aan Commissie Bestuur d.d. 24 januari 2018 van wethouder Jur Botter inzake nazorg 

na detentie: ondersteuning aan ex-gedetineerden met een verslaving of beperking 

In commissie bestuur 8 februari 2018 ter kennisgeving aangenomen. (2018/57567) 

 

3. Beantwoorde raadsvragen 

 

3.1 Beantwoording vragen ex. art. 38 van het RvO van de CU-fractie inzake mensenhandel 

Cie Samenleving 1-2-2018: verzoek dit bij commissie Bestuur te agenderen 

Cie Bestuur 8 feb 2018: t.k.n. en o.v.v. CU volgende keer agenderen ter bespreking. 

(2017/615170) 

 

   Ingekomen raadsvragen - Art.38 vragen ChristenUnie inzake mensenhandel 

(2017/526728) 

Cie Samenleving 11-1-2018: ter kennisgeving aangenomen dat de vragen nog niet zijn 

beantwoord. 

 

 

 

 

 

 

 


