
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Middelen  
Datum: 12-12-2012  
Opening: 20.07 uur    Sluiting: 22:40 uur 
 

 
 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 

Vanuit de procedurevergadering zijn er geen openstaande punten 
voor het college. 
 

  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  
10. Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijsten van de overlegvergadering van 14 november 2012 
en de voortgezette vergadering van 29 oktober 2012 worden conform 
vastgesteld. 
 

  
12. Rondvraag 

Er zijn geen vragen ingediend voor de rondvraag. 
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13. Rib (12R.00348) inzake Organisatie verkiezingen 
Commissie: 
• De fractie van de ChristenUnie/SGP overweegt een motie over de 

organisatie rondom de verkiezingen in te dienen in de raad van 19 
december 2012. Met name de wenselijkheid van vergoedingen 
voor raadsleden die zitting hebben in een stembureau heeft de 
aandacht van de fractie.  

 
Besluit: de raadsinformatiebrief (12R.00348) is afdoende besproken. 
 

  
14. Rv (12R.00443) inzake Bestuursrapportage najaar 2012 

College: 
• Er komt een beleidsbrief over de wijkplatforms naar de raad. Hierin 

wordt het participatiebudget meegenomen en dan met name de 
mogelijke bureaucratische rompslomp bij het aanvragen van het 
budget. 

• Project Waaks en detailinformatie over de uitrol van dit project zal 
naar de raad worden gezonden. 

• De openstaande vraag van de fractie van Inwonersbelangen in 
hoeverre er een verklaring is voor het niet realiseren van de 
doelstelling om alle cliënten binnen vier weken de diagnose Klant 
in Beeld te geven (bladzijde 28; bestuursrapportage), wordt 
meegenomen bij de behandeling van de IASZ kwartaalrapportage 
in de Commissie Welzijn in januari 2013. 

 
Commissie: 
• De fractie van de VVD geeft aan dat openstaande en niet gestelde 

vragen over doelstellingen in het sociale domein worden 
meegenomen bij de bespreking van de IASZ kwartaalrapportage in 
de Commissie Welzijn van januari 2013. 

 
Besluit: de commissie adviseert de raad om dit raadsvoorstel als 
bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 
december 2012. Hoofdzakelijk de fractie van Inwonersbelangen wil 
mogelijkerwijs in de raad nog van gedachten wisselen over dit 
voorstel. 
 

  
15. Rv (12R.00396) inzake Omvorming van Omgevingsdienst regio 

Utrecht naar RUD Utrecht in wording 
Besluit: de commissie adviseert de raad om dit raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 december 
2012. 
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16. Rv (12R.00401) inzake Vaststelling belastingverordeningen 2013 
College: 
• Naar aanleiding van vragen van de fractie van Inwonersbelangen 

zegt de wethouder toe om de Verordening precariobelasting aan te 
passen. De wijziging behelst een aanpassing van artikel 4, lid 9 
waar Het hebben van zonneschermen en markiezen, moet worden 
aangevuld  met: " zonder reclame of handelsnaam" net als in lid 6 
van datzelfde artikel. 

 
Besluit: de commissie adviseert de raad om dit raadsvoorstel als 
hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 december 
2012. Hierbij dient de aantekening te worden gemaakt dat de fracties 
van het CDA en Inwonersbelangen geacht worden tegengestemd te 
hebben. 
 

  
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 
 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 
  Raadsleden 

  
 Abarkane  
 Becht 
 Van den Berg-Kuijf 
 Berkhof-de Vos 
 Den Boer 
 Bom 
 Brouwer 
 Buerman 
 Van Dam 
 Van der Does 
 Droogers 
 Van Ekeren 
 Van Geelen 
 Van Hameren 
 Hoogerbrugge 
 Hoogeveen 
 De Jong 
 Van der Lit 
 Mees 
 Olthof 
 Van Riet 
 Romijn-Ansink 
 Van Soest-Vernooij 
 Streng 
 Tersteeg 
 Tuit 
 Verbeij 
 Winter 
 De Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Kraaijkamp 
 Ekelschot 
 Verdoold-Vroedsteijn 
 Van Meijeren 
 Kunst 
 Kuipers-Pelzers 
 Huls 
 Gottmer 
 De Jong 
 Niewold  
 Verhagen 
 Eissens 
 De Jonge 
 Van Rootselaar 
 Verschelling-Hartog 

  
 Voorzitter 
  

 Bom 
 Becht 

  
 Griffier 
  

 Geldorp 
 Lucassen 
 Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: J.B. Waaijer 


