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Djuma: 503872

Aanwezig

voorzitter:

P. Doornenbal-van der Vlist

griffier:

de heer M.H.T. Jansen

de leden:

ChristenUnie: mevrouw C.M. Veldhuizen en de heren N.W. van Mourik, J. Pronk
en J.H. Verdam
VVD: de heren B. Bisschop en A.J. Hoek
SGP: de heer H.H. van der Schoor
Dorpsbelang Renswoude: de heren C.E. Eskes en J.B. Stutvoet
CDA: de heer S. Verkerk
de heren S. van ’t Foort en A. Wijs (wethouders), alsmede de heer J. van Dijk
(gemeentesecretaris)
De heer H. Don (SGP) en mevrouw M.C. Teunissen-Willemsen (wethouder)

tevens aanwezig:
Afwezig m.k.:

Agendapunt

Voorstel

2

Vaststelling agenda

4

Vaststelling verslag en besluitenlijst 29
januari 2019
Ingekomen stukken en mededelingen

5
6

Voorstel tot benoeming van een commissielid
namens het CDA

7

Voorstel tot instemming met de wijziging van
de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst regio Utrecht
Voorstel om geen zienswijze in te dienen
inzake de kaderbrief 2020 GGD regio Utrecht
Voorstel tot indiening van bedenkingen
inzake de kaderbrief 2020 regio FoodValley
Motie vreemd aan de orde van de dag inzake
gedoogconstructie illegale bewoning
paardenstal nabij Grote Fliertsedijk 3

8
9
9a

10

Voorstel tot vaststelling van een aanvullend
voorbereidingskrediet ten behoeve van het
nader uitwerken van variant 6 inrichting
Barneveldsestraat

Besluit
Motie vreemd aan de orde van de dag,
ingediend door Dorpsbelang
Renswoude en CU, inzake Inkenhaag
wordt als agendapunt 9a behandeld.
Agenda gewijzigd vastgesteld.
Verslag en besluitenlijst ongewijzigd
vastgesteld.
Afdoening conform voorstel.
Conform voorstel is bij acclamatie
mw. M.C. den Hartog-van Rijn
benoemd tot plv. lid van de
commissie AB&SD.
Conform voorstel besloten.

Conform voorstel besloten geen
wensen of bedenkingen in te dienen.
Conform voorstel besloten
bedenkingen in te dienen.
Motie M2, ingediend door
Dorpsbelang Renswoude en CU,
aanvaard met 7 stemmen voor
(Dorpsbelang Renswoude, CU en CDA)
en 2 stemmen tegen (raadsleden Van
der Schoor (SGP) en Hoek (VVD).
Raadslid Bisschop (VVD) heeft bij de
stemming de raadzaal verlaten.
Amendement A1 inzake het
onderzoeken van een extra variant,
ingediend door de VVD, CU en
Dorpsbelang Renswoude, met 8
stemmen voor (VVD, CU en DR) en 2

stemmen tegen (SGP, CDA) aanvaard.
11

Voorstel tot beschikbaarstelling van een
aanvullend krediet voor de bouw van de
brandweerkazerne

Conform voorstel met algemene
stemmen vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
gemeenteraad op 16 april 2019
de griffier,

de voorzitter,

