
Besluitenlijst Raadsvergadering van 21 september 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 --                                                                                                        Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst 05-09-2017 
en de actielijst tot en met 05-09-2017

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college informeert de raad over:
o De stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de motie 

verkeersveiligheid Moorsterweg;
o De vervanging van de lichtmasten in Woudenberg 

(armaturen tijdelijk niet leverbaar).

--

5. Vragenuur Er worden geen vragen gesteld aan het college van B&W. --

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 
ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord 
(bijlage 1). Mevrouw Treep van de CU laat weten blij te 
zijn met de aandacht voor prenatale voorlichting.

--

Hamerstukken:
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7. Zomernota 2017 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

8. Regionaal beleidskader opvang en 
bescherming 2018 – 2019

-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
9. Bomenverordening Gemeente 

Woudenberg 2017
o GBW dient, mede namens het CDA, een motie 

‘Bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017’ in 
(bijlage 2)

o PvdA dient een motie ‘Bomenverordening Gemeente 
Woudenberg 2017’ in (bijlage 3)

o De leden van de fracties CDA, GBW, 
CU, PvdA en SGP-fractie stemmen 
voor en het VVD-lid stemt tegen. 
Hiermee wordt deze motie 
aangenomen met 14 stemmen voor 
en 1 stem tegen.

o Het PvdA-lid stemt voor en de leden 
van de fracties CDA, GBW, CU, VVD 
en SGP stemmen tegen. Hiermee 
wordt deze motie verworpen met
1 stem voor en 14 stemmen tegen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad overeen-
komstig het voorstel van B&W.

10. Benoeming plaatsvervangend lid van 
de raadscommissie

-- Over dit voorstel is schriftelijk gestemd. 
De raad besluit anoniem overeenkomstig 
het voorstel van het presidium om 
mevrouw Van de Graaf te benoemen.
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Burgemeester Cnossen draagt het voorzitterschap over aan raadslid Mulder
11. Instellen vertrouwenscommissie herbenoeming 

burgemeester van Woudenberg
Bij dit agendapunt liggen twee raadsbesluiten 
voor:

o Verordening vertrouwenscommissie 
herbenoeming burgemeester gemeente 
van Woudenberg

o Benoeming leden en een adviseur van de 
Vertrouwenscommissie herbenoeming 
burgemeester van Woudenberg

o De raad besluit met algemene stemmen 
overeenkomstig het voorstel van  de 
vertrouwenscommissie i.o.

o Over dit onderdeel is schriftelijk 
gestemd. De raad besluit unaniem 
overeenkomstig het voorstel van de 
vertrouwenscommissie i.o. om de 
fractievoorzitters tot leden van de 
vertrouwenscommissie te benoemen en 
wethouder D.P. de Kruif als adviseur. 

12. Sluiting Sluiting om circa 20.55 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 26 oktober 2017

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