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Forum Samenleving 
 

 
Besluitenlijst van de openbare vergadering op maandag 31 mei 2021 om 20:00. 
 
 
Voorzitter: A.P.M. van Wijk 
 
Griffier:  A. van der Lugt 
 
Forumleden: M. Achterberg (VVD/D66) 

J.V. Bos (CU/SGP) 
K. de Bruijn (CDA) 
G.C.M. van Eck (Onafhankelijken) 
R.A.W.M. Gabriëls (VVD/D66) 
W.K. Knol (Wakkere Geelbuik) 
J.M. Six (CDA) 
A. Th. Wildeman (Onafhankelijken) 

 
College: D.C. de Vries (burgemeester) 

J.I.M. Duindam (wethouder) 
  B.C. Lont (wethouder) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00. 
 
 

2. Vaststellen agenda 
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 
 

3. Vaststellen besluitenlijst openbare vergadering Forum Samenleving 12 april 2021 
 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 

4. Initiatiefvoorstel ‘Jongeren welzijn en de corona pandemie’ 
 

Mevrouw Achterberg geeft namens de VVD/D66-fractie een toelichting op het voorliggende 
initiatiefvoorstel. 
 
Vooraf gestelde vragen vanuit de CU/SGP- en Onafhankelijken-fractie worden mondeling 
beantwoord tijdens de vergadering. 
 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om schriftelijk aanvullend terug te komen bij de 
gemeenteraad op het initiatiefvoorstel, met daarin tevens een reactie vanuit het Stadsteam. 
 
Het initiatiefvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
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5. Raadsvoorstel 'Zienswijze ontwerpbegroting 2022 GGDrU' 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
 

 
6. Raadsvoorstel 'Zienswijze jaarstukken 2020, gewijzigde begroting 2021 en ontwerpbegroting 

2022 VRU' 
 
Vooraf gestelde vragen vanuit de Onafhankelijken-fractie worden mondeling beantwoord 
tijdens de vergadering. 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 

 
 

7. Raadsvoorstel 'Zienswijze begroting 2022, 1e begrotingswijziging 2021 en jaarstukken 2020 
ODRU' 

 
Toezegging: Wethouder Lont zegt toe in de risicoparagraaf van de begroting een onderdeel 
op te laten nemen over de introductie van de Omgevingswet. 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als bespreekstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
 

 
8. Raadsvoorstel 'Uittreden gemeente Vijfheerenlanden uit Afval Verwijdering Utrecht' 

 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 

 
 

9. Raadsvoorstel 'Zienswijze lidmaatschap WSGO Afval Verwijdering Utrecht' 
 
Het raadsvoorstel wordt behandeld als hamerstuk tijdens de raadsvergadering van 
donderdag 10 juni 2021. 
 
 

10. Ter inzage liggende stukken 
 
Technische vragen vanuit de VVD/D66-fractie inzake de beantwoording van artikel 32-vragen 
vanuit de VVD/D66-fractie inzake ‘Verruimen terrassen bij verruimen corona-regels’ worden 
mondeling door de portefeuillehouder beantwoord. 
 
Toezegging: Wethouder Duindam zegt toe om een raadsinformatiebijeenkomst te zullen 
organiseren inzake het onderwerp ‘Pilot Jeugdbescherming Oudewater’. De organisatie 
Samen Veilig (SAVE) zal hierbij betrokken worden. 
 
 

11. Politieke Agenda 
 
De heer Gabriëls vraagt naar de status van T-677 (Loonontwikkelingen gemeenschappelijke 
regelingen). Wethouder Lont geeft een stand van zaken. 
 
 

12. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan portefeuillehouders 
 
De heer Knol stelt de lange beantwoordingstermijn van artikel 32-vragen aan de orde, waar de 
laatste tijd tegenaan wordt gelopen. Door het college wordt beterschap beloofd. 
 
Technische vragen vanuit de VVD/D66-fractie inzake ‘Situatie Utrechtsestraatweg’ worden 
mondeling door de portefeuillehouder beantwoord. 
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13. Sluiting 
 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:20. 
 
 
Aldus vastgesteld door het Forum Samenleving tijdens de openbare bijeenkomst van 5 juli 2021, 
 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
mr. A. van der Lugt     A.P.M. van Wijk 
 


