
Besluitenlijst digitale uitloopavond (op 11-11-2020) v/d Raadscommissie van 10-11-2020

Aanwezig: 
de voorzitter  : M. van de Hoef 
de griffier : de heer K. Wiesenekker 
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), de heren M.W. Nauta (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) en H.J. Molenaar (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer K.J. Stalman (VVD) wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)
 de heer J.A. Mulder (SGP) 
 mevrouw K.E. Schipper (GBW) 

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. Heropening van de raadscommissie-

vergadering van 10-11-2020
Heropening om 19.30 uur --

9. Grondstoffenbeleidsplan Woudenberg 
2021-2025 en Uitwerkingsplan 2021-
2022

Wethouder De Kruif zegt toe dat de gemeente het initiatief zal nemen om 
diverse partijen om de tafel te krijgen om een gezamenlijke aanpak te 
verkennen. In Q1 laat de wethouder weten hoe de gemeente dit gaat 
aanpakken (actielijst).

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-11-2020.

11. Werkgeversvereniging samenwerkende 
veiligheidsregio's

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-11-2020.

12. Conceptbegroting GGDrU 2021 
(geen zienswijze indienen)

-- Er worden geen zienswijzen 
ingediend.

13. Herinrichting Europaweg Stationsweg 
West o.v.v. de CDA- en GBW-fractie

 Wethouder Vlam zegt toe de verkeersstromen gedurende 2 jaar na 
realisatie te monitoren en eventuele knelpunten zo nodig meteen aan 
te pakken (actielijst).

 Wethouder Vlam zal de uitkomsten van het gesprek met een inwoner 
nabij de rotonde (de Kolk) delen met de Raad, via de ingekomen 
stukken (actielijst)

Over dit agendapunt wordt 
opiniërend gesproken.

14. Sluiting Sluiting om circa 21.42 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 17-12-2020

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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