
Besluitenlijst raadsvergadering van 28-11-2019

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw T. Cnossen
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman
 (VVD), S. Smit (PvdA-GL), M. van de Hoef (GBW), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), 
 W.A. Merkens (GBW), A. Vink (GBW), B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: 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. Kennismaking met de nieuwe 
kinderburgemeester

De raad maakt kennis met de nieuwe kinderburgemeester, die 
aandacht vraagt voor het verkeer in Woudenberg. Dat moet veilig 
zijn! Andere ideeën die in zijn klas geopperd zijn, zijn een 
speelotheek en een speeltuin voor gehandicapten.

--

3. Vaststelling agenda  De voorzitter leest namens het Presidium een verklaring voor 
n.a.v. het onderzoek dat gedaan is door een externe partij 
n.a.v. de sponsorkwestie van Sinterklaas

 Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend 
door de fracties CDA, PvdA-GL en SGP: achterstand 
onroerende zaakbelastingaanslagen.

 Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend 
door de fracties CDA, PvdA-GL en SGP: communicatie 
achterstand onroerende zaakbelastingaanslagen.

 Er wordt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend 
door de fracties CDA, PvdA-GL en SGP: Watertappunten.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld:
de punten 7a, 7b en 7c worden aan de 
agenda toegevoegd.

4. Vaststelling besluitenlijst van 31-10-2019 -- De besluitenlijst wordt vastgesteld.
5. Informatie van het college Het college van B&W maakt geen gebruik van de mogelijkheid om 

informatie te verstrekken aan de raad.
--

6. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Het aantal te bouwen sociale huurwoningen in de komende 

10 jaar

--
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o Bereiken van kinderen van werkende armen 
o PGB-voorziening omzetten in ‘zorg in natura’
o Hoevelaar fase 1: bereikbaarheid & zorgen om ontsluiting en 

toenemende verkeersdrukte
7. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen 

stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1). 
--

Hamerstukken: -
Bespreekstukken:
7a Motie vreemd aan de orde van de dag: 

Achterstand Onroerende Zaakbelasting-
aanslagen 

De fracties CDA, PvdA-GL en SGP dienen deze motie vreemd aan 
de orde van de dag in (zie bijlage 2).

Deze motie wordt unaniem aangenomen.

7b Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Communicatie achterstand Onroerende 
Zaakbelasting-aanslagen

De fracties CDA, PvdA-GL en SGP dienen deze motie vreemd aan 
de orde van de dag in (zie bijlage 3).

Deze motie wordt unaniem aangenomen.

7c Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Watertappunten

De fracties CDA en PvdA-GL dienen deze motie vreemd aan de 
orde van de dag in (zie bijlage 4).

Deze motie wordt verworpen met 4 
stemmen voor (PvdA-GL, CDA) en 11 
stemmen tegen (GBW, VVD, CU, SGP)

8. Sluiting Sluiting om circa 22.05 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 19-12-2019

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