
Besluitenlijst Raadsvergadering van 23 maart 2017

Aanwezig: 
Voorzitter: T. Cnossen
Griffier: K. Wiesenekker
De leden: mevrouw O. de Man (VVD), mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw M.H. Treep (CU), en de heren J. Beumer (CDA), 
 M. Hardeman (CDA), S. Smit (PvdA), R. de Snoo (GBW), W.E. van Buren (GBW), J.C. van den Dool (SGP), M. van de Hoef (GBW), 
 C. ter Maaten (GBW), W.A. Merkens (GBW), H.J. Molenaar (SGP), J.A. Mulder (SGP) en J.A. Radstaake (GBW)

Met kennisgeving afwezig:

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur. --
2. Vaststelling agenda --  De PvdA laat een motie vreemd aan 

de orde van de dag agenderen: 
agenda voor inclusie in Woudenberg. 
Dit wordt agendapunt 12

 De SGP laat een motie vreemd aan 
de orde van de dag agenderen: 
N224/N226: extra op- en afrit A12 bij 
Maarn realiseren. Dit wordt agenda-
punt 13

 Verder wordt de agenda ongewijzigd 
vastgesteld.

3. Vaststelling besluitenlijst 23-02-2017 -- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college verstrekt informatie over:
a) Centrumplan / sfeerverlichting in de vorm van 

grondspots gefinancierd uit het BIZ (DES) 
b) Verkoop van de Landaasweg
c) Raadsledenbijeenkomst regio Amersfoort van 

20-03-2017 over de Ruimtelijke visie regio 

--
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Amersfoort
5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van 

B&W over de problematiek van  woninghuurders 
die financieel in de knel komen als gevolg van 
stijgende (woon)lasten.

--

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

--

Hamerstukken:
7. Vervanging bestrating Poortplein -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
8. Voorstel inzake huisvesting 

vergunninghouders
a) SGP dient een motie in: alles in het werk stellen 

om in 2017 te starten met de  bouw van de 20 
woningen

b) CDA en GBW dienen een amendement in:   met 
betrekking tot de afsluiting van het  krediet

c) CU dient een amendement in huisvesting 
alleenreizenden) om Vallei Wonen te verzoeken 
om de extra huisvesting voor alleenreizenden 
te creëren. 

d) De amendementen en de motie zijn als bijlage 
bij dit verslag gevoegd.

a) De motie van de SGP wordt 
verworpen met 4 stemmen voor en 
11 stemmen tegen

b) Het amendement van het CDA en 
GBW wordt aangenomen met 8 
stemmen voor en 7 stemmen tegen

c) Het amendement van de CU wordt 
verworpen met 2 stemmen voor en  
13 stemmen tegen.

Het geamendeerde voorstel wordt  
unaniem aangenomen door de raad.

9. Duurzaamheidsambities Hoevelaar 
fase 1

a) CU en PvdA dienen een Motie in om de 
concrete maatregelen in het voorstel als 
minimumeisen te beschouwen

Zonder hoofdelijke stemming besluit de 
raad  unaniem overeenkomstig het 
voorstel van B&W

a) De motie van de CU en de PvdA 
wordt aangenomen met 9 stemmen 
voor en 6 stemmen tegen

10. Kredietaanvraag voor infrastructurele 
maatregelen rond project Koningsplein

-- Zonder hoofdelijke stemming besluit de 
raad  unaniem overeenkomstig het 
voorstel van B&W

11. Benoeming plaatsvervangend lid -- Zonder nadere beraadslaging besluit de 
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raadscommissie raad unaniem overeenkomstig het 
voorstel van B&W

12. Motie vreemd aan de orde van de dag 
(PvdA): agenda voor inclusie in 
Woudenberg

-- De raad stemt unaniem in met deze 
motie vreemd aan de orde van de dag

13. Motie vreemd aan de orde van de dag 
(SGP) N224/N226: extra op- en afrit 
A12 bij Maarn realiseren.

-- Deze motie vreemd aan de orde van de 
dag wordt aangenomen met 14 stemmen 
voor en 1 stem tegen

14. Sluiting Sluiting om circa 23.10 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 20 april 2017.

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker T. Cnossen
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