
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Onderwerp 

 

 

Aantal 

 

Bijzonderheden | Toelichting 

Raadscommissievergaderingen 11 De raadscommissievergadering van 06-03-2018 is vervallen 

Insprekers 5 o In de raadscommissievergadering van 06-02-2018 waren er 

twee insprekers bij het agendapunt: aanvraag subsidie aanleg 

Padelbanen bij tennisvereniging ’t Schilt 

o In de raadscommissievergadering van 28-06-2018 was er één 

inspreker bij het agendapunt: Vaststelling bestemmingsplan 

Hoevelaar en één bij het agendapunt: meerjarenbegroting RWA 

2019-2022 en jaarrekening RWA 2017, incl. inspraakreactie 

cliëntenraad WSW-geen zienswijze 

o In de raadscommissievergadering van 04-12-2018 was er één 

inspreker bij het agendapunt: bestemmingsplan herziening 

bebouwde kom 

Raadsvergaderingen 12 o Op 07-03-2018 was er een buitengewone raadsvergadering 

i.v.m. de herbenoeming van burgemeester T. Cnossen; 

o Op 28-03-2018 was de afscheidsraad; 

o Op 29-03-2018 was de  installatieraad; 

o Op 29-11-2018 heeft de raad kennis gemaakt met 

Kinderburgemeester Rosa Kelder.  

Ingediende Moties 

 

9 Er zijn in negen moties ingediend: 

o hiervan zijn er vijf aangenomen 

o hiervan zijn er drie verworpen en  

o hiervan is er één weer ingetrokken.  

Ingediende Moties Vreemd 

aan de orde van de dag 

7 Er zijn zeven moties vreemd aan de orde van de dag ingediend: 

o hiervan zijn er vier aangenomen 

o hiervan zijn er 3 verworpen 

Ingediende Amendementen 8 Er zijn acht amendementen ingediend: 

o hiervan zijn er vier aangenomen 

o hiervan zijn er vier verworpen 

Raadsbesluiten 47 - 

Info avonden 8 o 10-04-2018 Introductie grondexploitaties en financiën 

o 22-05-2018 Toelichting analyse zorggebruik Jeugd en Wmo 

o 24-05-2018 Introductie Ruimtelijk Domein en Omgevingswet 

o 07-06-2018 Introductie visie doelen resultaten programma’s 

                  en paragrafen financiële jaarstukken  

o 06-09-2018 Introductiebijeenkomst Bestuurlijke Integriteit 

o 11-10-2018 Food Valley en Ondermijningsbeeld 

o 08-11-2018 Accountant en Structuurvisie 

o 13-12-2018 Informatieveiligheid en crisisbeheersing 

Wijzigingen in de Raad 17 o Op 21-03-2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen.  

o Na afloop van de verkiezingen hebben we afscheid genomen van 

de volgende raadsleden:  J.P. Barelds (VVD), J. Beumer (CDA),  

R. de Snoo (GBW), W.E. van Buren (GBW), C. ter Maaten (GBW) 

en J.A. Radstaake (GBW). 

o Na afloop van de coalitievorming hebben we afscheid genomen 

van M.H. Treep-Wolfswinkel als raadslid en van G.A. de Kruif als 

wethouder 

o Op 31-05-2018 zijn D.P. de Kruif, M.H. Treep en A.J. Vlam 

benoemd als wethouders van de gemeente Woudenberg 

o J.H. Bessembinders (CDA), M. van de Graaf (PvdA-GL), B. 

Bosman (CU), K.J. Stalman (VVD), I.C.C. Houtsma (GBW) en A. 

Vink (GBW) zijn na de verkiezingen/de coalitievorming aan hun 

eerste raadsperiode bij de gemeente Woudenberg begonnen. 

o Een nadere uitwerking hiervan treft u op de volgende pagina’s 

aan. 

Raadsuitje 1 De organisatie lag in handen van de SGP. Trefwoorden:  

Hoeve De Beek, | Grebbelinie in het Vizier | Wandeling 

Oudenhorsterpad | BBQ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeentebestuur 

De gemeenteraad staat aan 

het hoofd van de gemeente 

en de 15 raadsleden worden 

iedere vier jaar gekozen 

door de inwoners van 

Woudenberg. Na de 

verkiezingen benoemt de 

raad de wethouders die 

samen met de burgemeester 

het college vormen. De 

wethouders zijn geen lid van 

de raad. 

 

De gemeenteraad bepaalt 

de hoofdlijnen van het 

gemeentelijk beleid.  

Het college zorgt voor de 

uitwerking en de uitvoering 

van dat beleid. De 

gemeenteraad controleert 

de uitvoering. De 

burgemeester is voorzitter 

van de raad. 

 

Wilt u uw mening geven in 

een commissie of 

raadsvergadering? De 

mogelijkheid bestaat om in 

te spreken. Neem hiervoor 

contact op met de griffie. 

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Het college van de gemeente Woudenberg bestaat uit de 

burgemeester, drie wethouders en de gemeentesecretaris. Het college 

van burgemeester en wethouders is een coalitie die gevormd wordt 

door GemeenteBelangen Woudenberg (GBW), ChristenUnie en VVD. 

 

T. Cnossen        D.P. de Kruif         M.H. Treep          A.J. Vlam     S.M.T. van der Marck 

Burgemeester   Wethouder            Wethouder          Wethouder    Gemeentesecretaris       

De griffie 

De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de leden daarvan bij 

het raadswerk en geeft daarbij zo nodig advies. De griffie werkt voor 

alle raadsleden en is dus politiek neutraal. 

 

Hiernaast zorgt de griffie voor de administratieve processen rond de 

vergaderingen voor de raad (agenda, vergaderstukken, verslag-

legging e.d.). U kunt als inwoner bij de griffie terecht met vragen over 

de gemeenteraad en de gang van zaken rondom raadsbijeenkomsten. 

 

 

   K. Wiesenekker                     M. Prins 

   Griffier                                 Griffiemedewerker 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad | Periode 2018-2022 

 

1. GemeenteBelangen Woudenberg (GBW) | 5 zetels  

 

 

   

 

 

                 M. van de Hoef      W.A. Merkens            I.C.C. Houtsma             P. van Schaik                   A. Vink     

 

2. Staatkundig Gereformeerde Partij  (SGP) | 3 zetels 
 

 

 

 

 

 

 

        H.J. Molenaar                         J.A. Mulder                          J.C. van den Dool 
 

3. Christen Democratisch Appèl (CDA) | 2 zetels 

 

 

 
 

 

 

         M. Hardeman                      J.H. Bessembinders 

 

4. ChristenUnie (CU) | 2 zetels 
 

 

 

 

 

 

 

       C. van Oosterom                        B. Bosman 
 

5. Partij van de Arbeid – GroenLinks (PvdA-GL) | 2 zetels 
 

 

 

 

 

 

 

      M. van de Graaf                               S. Smit 

 

6. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) | 1 zetel 
 

 

 

 

 

 

 

                 K.J. Stalman 


