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OPENBARE BESLUITENLIJST
GECOMBINEERDE COMMISSIE  

27 JANUARI 2022
Locatie: Digitaal MS Teams
Toelichting: Aanwezig bij deze openbare (digitale) vergadering van de Commissie Bestuur en 
Samenleving:  Margreet de Deugd (CDA), Jan Mark ten Hove (SGP), Wim van Krimpen (PvdA), 
Ramon Pardo Kruidenier (D66),Jako Sterrenburg (CU), Herman Verweij (VVD). en René Zonnebeld 
(PvdA),   Portefeuillehouders: wethouder C.W.M. Jongmans en burgemeester J.G.A. Paans. Griffier: 
A.M. (Anneke) Bode-Huizer.  Voorzitter C. (Corné) van Werkhoven. 
 

OPENING

1 Opening en vaststellen agenda
Voorzitter Corné van Werkhoven opent de vergadering en heet allen welkom. Hij licht toe 
waarom hij vandaag voorzitter is in plaats van Albert Brasser (die nu de commissie 
Grondgebied voorzit). 

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld. In verband met de aanwezigheid van de 
portefeuillehouder wordt de volgende volgorde gehanteerd: agendapunt 3, 5, 7, 4 en 8.. 
Agendapunt 6 wordt tot slot in beslotenheid behandeld. 

REGULIER

2 Mondelinge mededelingen college
Er zijn geen mededelingen vanuit het college. 

BESPREEKPUNTEN

3 Raadsvoorstel Fusie SOBA met OZHW: statutenwijziging - Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel wordt in eerste termijn besproken. Hierbij wordt voorgesteld om voortaan 
jaarlijks een overleg te hebben met de schoolbesturen. 
Wethouder Jongmans zegt toe jaarlijks een overleg met de schoolbesturen te willen 
inplannen en zal die wens via het OOGO voorleggen aan de scholen zelf. Wel in de context 
van de verantwoording die resp. raad en college hebben, dus niet vanuit de controlerende 
taak. Op deze wijze kan feeling gehouden worden met wat er leeft en speelt en daarbij  kunnen 
diverse beleidsvelden aan de orde komen.
Na behandeling in 2e termijn concludeert de voorzitter dat de commissie adviseert dit stuk als 
hamerstuk te plaatsen op de agenda van de gemeenteraad van 1 februari. 

4 Raadsvoorstel Vaststellen Archiefverordening en Beheerverordening 2022 - 
Raadsvoorstel
Na korte bespreking van dit voorstel concludeert de voorzitter dat de commissie adviseert dit 
stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari. 

5 Raadsinformatiebrief Beantwoording schriftelijke  vragen Pvda rondom 
Gehandicaptenparkeerplaatsen en gehandicaptenparkeerkaarten - Raadsinformatiebrief
De raadsinformatiebrief wordt door de commissie besproken. Daarbij geeft Wim van Krimpen 
aan dat de cijfers op de website wel gewijzigd zijn, maar nog niet kloppen.
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Wethouder Jongmans beantwoordt de gestelde vragen en zegt dat de tarieven 
kostendekkend zouden moeten zijn. Hij zegt toe:
a. te gaan praten over versnelling van de doorlooptijd van de advisering door Argonaut;
b. te bezien of het verschil tussen het al dan niet aanwezig zijn van een parkeerplaats en het 
daarmee samenhangende verschil in prijs, anders kan;
c. te bezien of sommige categorieën van aanvragers wellicht uitgezonderd kunnen worden van 
de medische keuring;
d. de op de website genoemde prijzen cq tekst op juistheid te laten verifiëren

Na korte bespreking in 2e termijn  concludeert de voorzitter dat de commissie adviseert dit tuk 
als Ingekomen stuk te plaatsen op de agenda van de gemeenteraad van 1 februari. 

INGEKOMEN STUKKEN

7 Stand van zaken Wet inburgering - Raadsinformatiebrief
Er wordt kort gesproken over deze raadsinformatiebrief waarbij enkele technische vragen 
gesteld worden. Wethouder Jongmans beantwoordt deze. 
De voorztitter concludeert dat de commissie adviseert deze raadsinformatiebrief als 
ingekomen stuk te agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari. 

SLUITING

8 Rondvraag
Burgemeester Paans beantwoordt  eerst de vraag die de heer Sterrenburg dinsdag jl. in de 
commissie stelde.
Jako Sterrenburg reageert hierop. 

Ramon Pardo Kruidenier zegt dat de schriftelijke vragen die de SGP gesteld heeft over de 
QR-check in zwembad Blokweer ,hem verwonderd hebben. Zeker na het gesprek dat de raad 
onlangs had met het bestuur van BSSA. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden draagt de voorzitter het voorzitterschap even over aan 
Herman Verweij. 
Vervolgens beantwoordt Corné van Werkhoven de vraag van Ramon Pardo. Vanuit de 
commissie wordt hierop gereageerd. 
Burgemeester Paans beantwoordt de schriftelijke vragen van de SGP-fractie over de QR-
check. 
Ook hierop wordt vanuit de commissie gereageerd. 
Voorzitter Herman Verweij draagt het voorzitterschap weer over aan Corné van Werkhoven. 
Om 21.35 uur schorst de voorzitter de vergadering voor 10 minuten. 

6 GEHEIM Raadsvoorstel aanbesteding accountantsdienst 2022-2025
De voorzitter heropent de vergadering om 21.45 uur in beslotenheid. Hierna draagt hij het 
voorzitterschap over aan Jan Mark ten Hove. 
Van de bespreking van dit raadsvoorstel is een separaat verslag gemaakt. 
Na korte bespreking van dit voorstel concludeert de voorzitter dat dit voorstel als hamerstuk 
geagendeerd kan worden bij de raadsvergadering van 1 februari, tenzij de SGP-fractie na 
beraad dit toch nog wil bespreken. 

9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 


