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OPENBARE BESLUITENLIJST
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING  

17 JANUARI 2023
Locatie: Commissiekamer Ruim
Toelichting: Aanwezig: Jacco Schook (D66), René Zonnebeld (PvdA), Wim van Krimpen (PvdA), 
Coby van der Linden  (PvdA), André Ruikes (CDA), Daniëlle de Jong (CDA), Jan Mark ten Hove 
(SGP), Corné van Werkhoven (SGP), Albert Brasser (SGP), Jako Sterrenburg (CU), Anita van 
Schijndel (CU), Stavros Barzas (VVD) en Jeffrey Dame (VVD) Portefeuillehouders: J.G.A. Paans, M. 
Japenga, J.R. Pardo Kruidenier, M. de Deugd Voorzitter: H.H. Erdogan Griffier: A.J.A. Conrad-smit

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2 Vaststellen besluitenlijst commissie Bestuur en Samenleving d.d. 8 december 2022

De besluitenlijst van de commissie Bestuur en Samenleving van 8 december 2022 wordt 
ongewijzigd vastgesteld.

REGULIER

3 Mondelinge mededelingen college

Er zijn geen mondelinge mededelingen vanuit het college.

BESPREEKSTUKKEN

4 Beheerverordening begraafplaats 2023 - Voorstel

Vanuit de diverse fracties worden nog aanvullende vragen gesteld aan wethouder Japenga. 
De hoge onderhoudskosten willen de fracties van de SGP en de PvdA mee terug nemen 
om te bespreken in hun fracties.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raad van 
24 januari 2023.

5 Extra kosten jaarsubsidies 2023 - Voorstel

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 
januari 2023.

6 Raadsinformatiebrief energielasten (sport)verenigingen

Wethouder De Deugd geeft aan dat er in het voorjaar extra middelen beschikbaar worden 
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gesteld vanuit het Rijk. Zodra hierover meer bekend is zal er een voorstel richting de raad 
komen. 

De commissie adviseert de raadsinformatiebrief als ingekomen stuk te agenderen voor de 
raad van 24 januari 2023.

7 Register en spelregels openbare en niet-openbare informatie - Voorstel

Portefeuillehouder Paans zal de toelichtende tekst vanuit de beantwoording van de 
technische vragen laten toevoegen aan de spelregels.

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 
januari 2023.

8 Raadsmemo terugblik jaarwisseling 2022-2023

De fracties spreken hun waardering uit over de inzet van de diverse hulpverleners. De 
portefeuillehouder zegt de commissie een memo toe te zullen sturen met aanvullende feiten 
en cijfers en roept de fracties op hun standpunten op dit gebied kenbaar te maken aan de 
landelijke fracties.

De raadsmemo zal op de doorlopende lijst ingekomen stukken worden geplaatst voor de 
raad van 24 januari 2023.

9 Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2023 en verantwoording regiodeal - Voorstel

Wethouder Pardo Kruidenier geeft een korte toelichting op het proces. De fracties geven 
hun input op het uitvoeringsprogramma. 

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 
januari 2023.

SLUITING

10 Rondvraag

Wim van Krimpen van de PvdA benoemt de wijziging van artikel 1 van de grondwet. Hij 
vraagt de voorzitter van de raad om voor zijn vertrek de tekst van artikel 1 van de Grondwet 
op de muur in de raadzaal aan te laten passen. Burgemeester Paans geeft aan dit op te 
pakken.

11 Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en dankt een ieder voor zijn 
inbreng.


