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Voorzitter
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:
:
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C. Adriaanse
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:
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:

portefeuillehouders: J.J.C. Adriaansen JL.G.M. van der Beek,
H.S. Kielman,
bij agendapunt 4

Afwezig met kennisgeving:

J.C.A. van der Ha, L.P.C. de Waal,

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 21.10 uur.
1

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de opinieraad Bestuur van 24 oktober 2019 wordt
vastgesteld.

3

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

3.a

Mondelinge terugkoppeling uit de financiële commissie
De heer M. Bolders, voorzitter van de financiële commissie, geeft een
terugkoppeling van de bijeenkomst van 20 november 2019.

4

Ingekomen stukken
Er heeft zich een inspreker gemeld m.b.t. verhoging toeristenbelasting
Er worden geen ingekomen stukken ter bespreking gevraagd.

5

Vragenronde (maximaal 30 minuten)

De volgende vragen zijn gesteld:
CDA: inbraken in de gemeente: burgemeester Adriaansen
AKT en CDA: vroege afsteken van vuurwerk: burgemeester Adriaansen
ABZ: handhaving bijstorten afval: wethouder Kielman
AKT: beweegtuin: burgemeester Adriaansen
6

Controleprotocol inclusief normenkader en toetsingskader t.b.v. de
accountantscontrole over 2019
Alle partijen stemmen in met dit voorstel als een A-voorstel in de
besluitraad van 28 november 2019.

7

Verlenging contract met accountant Baker Tilly
Dit voorstel wordt een B-voorstel en wordt verder besproken in de
raadsvergadering van 12 december 2019.

8

Vaststellen van de controleverordening gemeente Woensdrecht
Alle partijen stemmen in met dit voorstel als een A-voorstel in de
besluitraad van 28 november 2019.

9

Begrotingsresultaat
Op verzoek van alle fracties wordt dit onderwerp besproken.

10

Raadsinformatienota evaluatie extra avondopenstelling, werken op
afspraak
Meerdere fracties willen spreken over de pilot extra avondopenstelling en
werken op afspraak

11

Ter bespreking gevraagde ingekomen stukken
Het raadsvoorstel afdoening ingekomen stukken wordt ter vaststelling
aangeboden aan de besluitraad van 28 november 2019.

11.D.1

Overzicht moties en toezeggingen
De lijst met moties en toezeggingen wordt bijgewerkt.

12

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur.
Aldus vastgesteld in de opinieraad Bestuur van 30 januari 2020.
De griffier

de voorzitter,
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