
Besluitenlijst Raadscommissie 09-09-2020

Aanwezig: 
de voorzitter: de heer M. Hardeman
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 M.W. Nauta (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M.C. Haverkamp (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), 
 P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), F. Hazeleger (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer K.J. Stalman (VVD); hij wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)
    de heer H.J. Molenaar (SGP; hij wordt vervangen door de heer F. Hazeleger (SGP)
      de heer H.M. van Veldhuizen (SGP); hij wordt niet vervangen
    de heer M. Hardeman (voorzitter) wordt vervangen door de heer M.C. Haverkamp (CDA) 

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

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur. --

2. Vaststelling agenda --                                                                                                                    Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijsten van 02-06-2020,  

23-06-2020 én de actielijst t/m 02-07-2020
-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o Er zijn inmiddels 260 meldingen over de buitenruimte 

gedaan via Fixi. ons nieuwe platform voor meldingen 
openbare ruimte. Op een later moment wordt er een 
presentatie gegeven aan de raad over dit platform.

o Bij project Amalialaan is een begin gemaakt met de 
verkoop van de laatste kavels.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De eisen aan ventilatie in scholen;
o Vrachtwagenheffing:

College van B&W komt hier in een schriftelijke reactie 
op terug;

o Snelfietsroute Veenendaal – Amersfoort:
Meer info hierover bij ingekomen stukken 06-10-2020;

--
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o Hervatting Bouwwerkzaamheden Inbo;
Komt informatie over in een memo

o Artikel in De Woudenberger ‘Scherpenzeel komt afspraak 
niet na’ m.b.t. overgang WOZ/belastingen naar 
Veenendaal

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

 CU/GBW/SGP/PvdA-GL willen 
ingekomen stuk 30 agenderen 
t.b.v. de raadscommissie-
vergadering van 06-10-2020.
CU & GBW hebben hun motivatie 
voor agendering naar de griffie 
gemaild. De motivatie voor 
agendering van de SGP & PvdA-
GL volgt nog.

 SGP/PvdA-GL willen ingekomen 
stuk 45 agenderen t.b.v. de 
raadscommissievergadering van 
06-10-2020. Motivatie voor 
agendering van deze fracties 
volgt nog.

 PvdA-GL wil ingekomen stuk 1b 
centrumplan agenderen t.b.v. de 
raadscommissievergadering van 
06-10-2020. De motivatie voor 
agendering volgt.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Zomernota -- Dit punt wordt als hamerstuk 

behandeld in de raadsvergadering 
van 24-09-2020.

9. Bestemmingsplan Parallelweg 2 / 2a -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-09-2020.

10. Nota Bodembeheer en Bodembeleidskaart -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-09-2020.

11. Ontwerp 1e BERAP 2020 RUD Utrecht - 
zienswijze

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-09-2020. 

12. Jaarrekening STEV 2019 – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend.
13. Bouwstenen visie bedrijventerrein regio 

Amersfoort o.v.v. PvdA-GL en SGP
PvdA-GL en SGP willen een concreet actieplan voor de korte 
termijn; ondernemers pro-actief aan de Gemeente 

--
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Woudenberg binden. Hier is opiniërend over gesproken. De 
CDA-fractie sluit zich hier bij aan.

14. Fietsverbinding Oost–West en herinrichting N. 
Bergsteijnweg 
o.v.v. PvdA-GL en GBW

Over dit agendapunt is opiniërend gesproken.
De aanleg van de fietsroute heeft (alleen) ter hoogte van 
de Nico Bergsteijnweg enige vertraging opgelopen door 
Covid 19. Voorstel voor de herinrichting van de Nico 
Bergsteijnweg volgt later (1e kwartaal 2021 ‘wensen en 
bedenkingen’). Omwonenden worden bij de herinrichting 
van deze straat betrokken door het college.

--

15. Woningbehoefteonderzoek o.v.v. VVD en 
GBW

Over dit agendapunt is opiniërend gesproken. Het college 
neemt deze input (naar de griffie mailen a.u.b.) mee in de 
oplegger op de woonvisie (raadscommissie november).
Wethouder Treep laat weten dat er aanstaande vrijdag 
twaalf goedkope woningen in de verkoop gaan. In de 
koopovereenkomst van deze woningen worden zowel de 
zelfbewoningsplicht als de terugkoopgarantie opgenomen.

--

16. Sluiting Sluiting om circa 22.10 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 06-10-2020

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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