Besluitenlijst Commissie Boarger en Mienskip
d.d. 15 september 2021
Voorzitter
Commissiegriffier

:
:

mevr. D. de Jong
mevr. M. Kuitert

Aanwezig
CDA
PvdA
VVD
GroenLinks
FNP
GBTL
ChristenUnie
D66
De Wind
Semplonius
PoieszZijlstra

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

dhr. P. Greidanus, mevr. S. Joustra, dhr. J. Steenbeek
mevr. M. Poelman-Zijlstra, mevr. P. van der Veer
mevr. L. van der Wal
dhr. R. van der Veen
mevr. J. Ruiter-Postma, mevr. T. Albada
dhr. M. de Vries
mevr. M. Hendriksen
dhr. F. Didden
mevr. A. Koops-Tippersma

Afwezig

:

dhr. K.J. Semplonius, dhr. J. van de Velden

Mede aanwezig

:

wethouders mevr. G. Wielinga, dhr. B. Dam, mevr. M. Bakker

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.

2.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

a.

Vaststellen van de besluitenlijst van 23 juni 2021
De besluitenlijst van 23 juni 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

b.

Vaststellen verslag opiniërende bijeenkomst Gezondheidsbeleid 2022-2026 van 21 april 2021
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

c.

Lijst met toezeggingen/acties
Voor de behandeling hiervan wordt verwezen naar het digitale verslag.

4.

Mededelingen
Mevrouw Joustra (CDA) - intergemeentelijke werkgroep Empatec.
Voor de inhoud van de mededeling wordt verwezen naar het digitale verslag.

Raadsvoorstel
5.
Onttrekking reserve Vitaloo voor groot onderhoud 2021 zwembad Vitaloo
De commissie besluit te adviseren dit punt als hamerstuk op te voeren op de raadsagenda
van 30 september 2021.
6.

Bestuursrapportage mei, juni 2021
De commissie besluit te adviseren dit punt voor wat betreft de onderdelen van deze commissie als
bespreekstuk op te voeren op de raadsagenda van 30 september 2021.
•

7.

Toezegging |zie toezeggingenlijst

Rondvraag
Mevrouw Joustra (CDA) I Wachtlijst beschut werken
Voor de beantwoording wordt verwezen naar het digitale verslag.
• Toezegging |zie toezeggingenlijst
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8.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.04 uur.

Vastgesteld op 27 oktober 2021,

mevrouw D. de Jong,
voorzitter

mevrouw M. Kuitert,
commissiegriffier
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