
Besluitenlijst Digitale Raadscommissie 02-06-2020

Aanwezig: 
de voorzitter: de heer M. van de Hoef
de griffier : de heer K. Wiesenekker 
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf
 (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), 
 P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur. --

2. Vaststelling agenda --                                                                                                                    Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van 06-05-2020 én de 

actielijst tot en met 06-05-2020
Punt 10 wordt z.s.m. in Q3 opgepakt Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W maakt geen gebruik van de 
mogelijkheid om informatie te geven. 

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o N224
o Van Appeldoorn (de PvdA-GL-fractie mailt deze vraag 

naar de griffie t.b.v. beantwoording)

--

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 
ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord 
(zie bijlage 1). 

 De GBW-fractie laat IS 03 
‘Fietsverbinding Oost-West 
beantwoording Wensen en 
Bedenkingen’ opnieuw op de lijst 
van ingekomen stukken zetten 
voor de Raad van 02-07-2020.

 De PvdA-GL-fractie laat IS 01 
‘Bouwstenen voor visie bedrijven-
terreinen Regio Amersfoort’ 
agenderen voor de commissie-
vergadering van 09-09-2020. 
Motivatie volgt.
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 De SGP-fractie zal aanvullende 
vragen stelen over IS 01 
‘Bouwstenen voor visie bedrijven-
terreinen Regio Amersfoort’. 
Vervolgens zal deze fractie de 
motivatie mailen om dit stuk te 
agenderen voor de commissie-
vergadering van 09-09-2020.

 De PvdA-GL-fractie laat IS 03 
‘Fietsverbinding Oost-West 
beantwoording Wensen en 
Bedenkingen’ in combinatie met 
IS 04 ‘Stand van zaken 
herinrichting Nico Bergsteijnweg’ 
agenderen voor de 
raadscommissievergadering van 
09-09-2020. Motivatie volgt.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Groenbeleidsplan Gemeente Woudenberg 2020 Het uitvoeringsprogramma gaat jaarlijks, via de 

ingekomen stukken, naar de Raad
Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 02-07-2020.

9. VTH-beleid uitvoering omgevingsrecht 
gemeente Woudenberg

Het uitvoeringsprogramma en jaarverslag gaan jaarlijks, 
via de ingekomen stukken, naar de Raad

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 02-07-2020.

10. Bestemmingsplan Prangelaar ong. -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 02-07-2020.

11. Grondstoffenbeleidsplan en communicatie-
campagne kwaliteitsverbetering afval
Op verzoek van de VVD- en GBW-fractie

Er wordt opiniërend met elkaar gesproken over dit 
agendapunt. Er wordt bij de volgende punten stilgestaan:
 Het belang van bewustwording bij inwoners;
 Minder restafval
 Rol afvalcoach
 Handhaving door de BOA kan (geen doel op zich) 
 Communicatie

--

12. Wensen en bedenkingen herziening 
beleidsregels planologische afwijkingen

De wensen en bedenkingen van de fracties worden 
opgehaald. Het college van B&W laat t.z.t. via de 
ingekomen stukken weten wat er met de wensen en 
bedenkingen is gedaan. 

--

13. Ontwerpbegroting 2021 GGDrU - zienswijze Wethouder Treep vraagt aandacht voor de Webinar van 
de GGDrU op 04-06-2020.

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 02-07-2020.
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14. Diverse financiële stukken VRU - zienswijze Er volgt nog een schriftelijke reactie namens de 
accounthouders

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 02-07-2020.

15. Sluiting Sluiting om circa 22.25 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 09-09-2020

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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