
Besluitenlijst Raadsvergadering van 26-10-2017

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) en J.A. Radstaake (GBW)

Met kennisgeving afwezig: de heer J.A. Mulder (SGP)

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

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening o Opening om 20.00 uur
o Ellen van der Vlist, die voorgedragen is als directeur 

Coöperatie De Kleine Schans, woont deze vergadering 
bij

--

2. Vaststelling agenda --                                                                                                        Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van 

21-09-2017  
-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W informeert de raad over de stand 
van zaken m.b.t. Fipronil en de rol van de gemeente in 
deze crisis.

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
a) de openbare verlichting;
b) speeltoestellen;
c) Van Straaten Post;
d) het wietexperiment uit het regeerakkoord;
e) het stimuleren van het gebruik van fietsverlichting.

--

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

--

Bespreekstukken:
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7. Projectbesluit voor de bouw 
van een stal voor het op 
biologische wijze houden van 
700 varkens Slappedel 8a

PvdA en GBW zijn tegen en VVD, CU, CDA en SGP zijn 
voor (7 stemmen voor en 7 stemmen tegen). Dit betekent 
dat er vanavond geen besluit genomen kan worden. 

Dit punt zal nogmaals geagendeerd worden 
voor de raad van november. Er zal dan 
opnieuw gestemd worden.

8. Beleidsbegroting 2018 en 
meerjarenbegroting 2019-2021 
van de gemeente Woudenberg

a) De GBW-fractie dient een motie Beleidsbegroting 2018 
en meerjarenbegroting 2019-2021 in over de 
beeldkwaliteit m.b.t. onkruidbestrijding en openbaar 
groen in (Bijlage 2)

a. Het college komt met een Plan van aanpak met 
diverse scenario’s, daar zit nog geen financiële 
onderbouwing bij

b. De GBW-fractie trekt deze motie in i.v.m. plan 
van aanpak college 

b) De CDA-fractie dient, namens alle fracties, een motie 
N226 in (Bijlage 3)

c) De CU-fractie dient, mede namens de fracties van 
PvdA, CDA, VVD en GBW een motie in, over 
vlaggenmasten (Bijlage 4)

d) De PvdA-fractie dient, mede namens de fracties GBW, 
CU en CDA een amendement Beleidsbegroting 2018 
en meerjarenbegroting 2019-2021 over de stijging van 
het aantal te bouwen sociale huurwoningen in, maar 
trekt dit amendement later weer in (Bijlage 5).

e) Smit (PvdA) dient een amendement Beleidsbegroting 
2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 in over de 
eigen bijdrage huishoudelijke hulp (Bijlage 6).

f) De PvdA-fractie dient een amendement Beleids-
begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 in 

a) -

b) Deze motie wordt unaniem aangenomen

c) De fracties SGP, CDA, VVD en GBW 
stemmen tegen en de fracties CU en 
PvdA stemmen voor. Hiermee wordt 
deze motie verworpen met 11 stemmen 
tegen en 3 stemmen voor.

d) -

e) De fracties PvdA en VVD stemmen voor, 
de overige fracties stemmen tegen. 
Hiermee is dit amendement verworpen 
met 12 stemmen tegen en 2 stemmen 
voor. 

f) De fracties PvdA en CU stemmen voor, 
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over duurzaamheid (energieneutraal). Later zet de 
PvdA dit amendement om in een motie (Bijlage 7).

g) Wethouder D.P. de Kruif zegt toe in de Kadernota 
indicatieve bedragen op te nemen bij het sociaal 
domein

de overige fracties stemmen tegen. 
Hiermee is deze motie verworpen.

g) –

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad overeenkomstig 
het voorstel van B&W

9. Benoeming leden Raad van 
Toezicht Stichting Eem-Vallei 
Educatief

Er wordt schriftelijk gestemd De raad besluit overeenkomstig het 
voorstel; 14 stemmen vóór voordracht

10. Sluiting Sluiting om circa 23.15 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 23-11-2017

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