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Besluitenlijst raadsvergadering  
11 maart 2022 

 
AANWEZIG: mw. N. ten Have-Posthumus (HBB), dhr O.F. Lommerse (HBB), mw. C.W. Havers 
(HBB), mw. J.C. Brouwers-Oosterbaan (VVD), mw. A.M.C.E. Stam (VVD), dhr. M.B.H.J. Radix (VVD), 
dhr A.M. Kramer (VVD), dhr. J. Wulfers (VVD), mw. C.V. van der Hoff (D66), dhr A.P.A.F. Rocourt 
(D66), mw. Y.E.G.M.M. Schul (D66), dhr. E. de Zeeuw (GL), mw. T.J.G. van der Heijden (GL), dhr B. 
Verrips (GL), dhr O.J. Boeder (CDA), mw. S.A. de Wit – van der Linden (CDA), mw. L.F. Jagtenberg 
(Fractie Jagtenberg), dhr K.R. Kremer (Fractie Kremer), mw. S.L. van de Pieterman (Fractie van de 
Pieterman), mw. A.P. van der Have (wethouder), mw. N.F. Mulder (wethouder), dhr J.F. Struijf 
(wethouder), en mw. H.W. de Vos (secretaris). 
 
AFWEZIG: dhr P.C. Keyser (HBB) en mw. R.N. Pameijer (PvdA) 
 
VOORZITTER: Mw. A.C. Nienhuis (burgemeester) 
GRIFFIER: Dhr. F.B. Wilschut (plv. griffier) 
 
Aanwezig zijn 19 van de 21 raadsleden 
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Vaststellen agenda 
 
Dhr. Radix (VVD) kondigt een amendement aan bij agendapunt 2.  
De voorzitter stelt voor deze te behandelen bij de bespreking van agendapunt 
2.  

 
Mw. Nienhuis draagt de voorzittersrol over aan dhr. Radix.  

 

 
2 
 

Crisis- en noodopvang Oekraïense vluchtelingen 
 
Mw. van de Pieterman (Fractie van de Pieterman) sluit om 17:04 uur aan bij 
de vergadering.  
 
Dhr. Wulfers (VVD) trekt het amendement van de VVD in.   
 
Toezegging: Het college zegt toe de raad schriftelijk te informeren over de 
termijnen n.a.v. technische vraag dhr. Rocourt (D66).  
 
Toezegging: Het college zegt toe eind maart een voorstel naar de raad te 
sturen over de mogelijke crisis- en noodopvanglocaties.  
 
Toezegging: Het college zegt toe de fractievoorzitters tussentijds te 
informeren over mogelijke locaties / grote investeringen (groter dan 500.000 
euro) en na de verkiezingen de nieuwe commissie en raad te informeren 
zodat de hele raad geïnformeerd is.  
 
De raad besluit:  
1. In te stemmen met het instellen van een reserve crisis- en noodopvang van 
1 miljoen euro, ten laste van de algemene reserve en deze met op termijn 
beschikbaar gestelde rijksmiddelen voor exploitatie en realisatie van crisis- en 
noodopvang te verrekenen; 
2. In te stemmen met onttrekkingen door het college aan deze reserve, voor 
zover het door het college geaccordeerde voorstellen betreft die voldoen aan 
de voorwaarden dat kosten te relateren zijn aan de realisatie en exploitatie 
van de crisis- en noodopvang en dat de raad hierover wordt geïnformeerd. 
 
Het besluit is unaniem aangenomen. 
 
Dhr. Radix draagt de voorzittersrol over aan mw. Nienhuis.  
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Wat verder ter tafel komt 
 
 

 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 18:14 uur. 
 


