
Besluitenlijst raadsvergadering van 26-11-2020

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw T. Cnossen
Griffier: de heer K. Wiesenekker
De leden: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf
 (PvdA-GL), de heren M. van de Hoef (GBW), K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), 
 J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (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
 Vanavond voeren we een test uit met het live uitzenden van 

audio van deze vergadering

--

2. Vaststelling agenda De CDA-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: 
herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West

De agenda wordt aangepast vastgesteld: 
motie ‘vreemd’ wordt agendapunt 11

3. Vaststelling besluitenlijst 29-10-2020 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Wordt geen gebruik van gemaakt. --
5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

 Bomenkap Julianaplein;
 De veiligheid in de wijk ’t Zeeland;
 Handhaven vuurwerkverbod & carbid schieten

--

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

--

HAMERSTUKKEN:
7. Nota Strategische visie op samenwerking -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Werkgeversvereniging samenwerkende 
veiligheidsregio’s

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

BESPREEKSTUKKEN:
9. Grondstoffenbeleidsplan Woudenberg Het college houdt de Raad op de hoogte via voortgangs-

rapportages; de eerste komt in Q1 naar de Raad toe (actielijst).
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
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2021-2025 en Uitwerkingsplan 2021-
2022

overeenkomstig het voorstel van B&W

10. Oplegger 2020+ behorende bij de 
Woonvisie 2019+

 De GBW-fractie dient, mede namens de SGP-fractie, een 
amendement Oplegger 2020+ behorende bij de Woonvisie 
2019+ (doelgroepenverordening) in (zie bijlage 2)

 De GBW-fractie dient een motie Vereveningsfonds Sociale 
Woningbouw in (zie bijlage 3)

 De SGP-fractie dient een amendement Oplegger 2020+ 
behorende bij Woonvisie 2019+ (Tabel Ontwikkelstrategie 
Oplegger 2020+) in (bijlage 4)

 De SGP-fractie dient een amendement Oplegger 2020+ 
behorende bij Woonvisie 2019+ (Projecten vanaf 10 woningen) 
in (zie bijlage 5)

 De SGP-fractie dient, samen met de GBW-fractie, een 
amendement Oplegger 2020+ behorende bij Woonvisie 2019+ 
(Anti speculatiebeding) in (zie bijlage 6)

 De SGP-fractie dient, samen met de GBW-fractie, een 
amendement Oplegger 2020+ behorende bij Woonvisie 2019+ 
(Zelfbewoningsplicht) in (zie bijlage 7)

 De CDA-fractie dient, samen met de SGP- en PvdA-GL-fractie, 
een amendement Oplegger 2020+ behorende bij Woonvisie 
2019+ (sociale huur/goedkope koop) in (zie bijlage 8)

 De PvdA-GL-fractie dient, samen met de SGP- en CDA-fractie 
een motie Oplegger bij de Woonvisie 2019+ (Nieuwbouw 
sociaal huur) in (zie bijlage 9) 

 Dit amendement wordt unaniem 
aangenomen 

 Deze motie wordt aangenomen met 
13 stemmen voor (GBW, SGP, CU, 
VVD, PvdA-GL en 2 stemmen tegen 
(CDA)

 Dit amendement wordt verworpen 
met 3 stemmen voor (SGP) en 12 
stemmen tegen (GBW, CDA, CU, 
VVD, PvdA-GL)

 Dit amendement wordt ingetrokken 

 Dit amendement wordt aangenomen 
met 11 stemmen voor (GBW, SGP, 
CU, VVD) en 4 stemmen tegen (CDA, 
PvdA-GL)

 Dit amendement wordt aangenomen 
met 11 stemmen voor (GBW, SGP, 
CU, VVD) en 4 stemmen tegen (CDA, 
PvdA-GL)

 Dit amendement wordt verworpen 
met 7 stemmen voor (SGP, CDA, 
PvdA-GL) en 8 stemmen tegen 
(GBW, CU, VVD)

 Deze motie wordt verworpen met 7 
stemmen voor (SGP, CDA, PvdA-GL) 
en 8 stemmen tegen (GBW, CU, 
VVD)

 De heer Bessembinders (CDA) en de 
heer Mulder (SGP) leggen een 
stemverklaring af
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 Na beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
unaniem overeenkomstig het 
geamendeerde voorstel.

11. Motie vreemd aan de orde van de dag: 
herinrichting kruising Europaweg/ 
Stationsweg West

De CDA-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag in: 
herinrichting kruising Europaweg/Stationsweg West (zie bijlage 10)

 Deze motie wordt verworpen met 2 
stemmen voor (CDA) en 13 stemmen 
tegen (CU, VVD, GBW, SGP, PvdA-GL)

12. Sluiting Sluiting om circa 23.10 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 17-12-2020

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