
Besluitenlijst raadsvergadering van 19-12-2019

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. 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: Marco van de Hoef (GBW); hij wordt niet vervangen

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. Vaststelling agenda -- Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 28-11-2019 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:

o De uitspraak van de  Raad van State inzake Hoevelaar: 
fase 1 is onherroepelijk

o De reactie van de Provincie Utrecht op de 
beleidsbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-
2023; Gemeente Woudenberg blijft onder repressief 
toezicht van de Provincie staan.

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Het persbericht 'Woudenberg blijft bouwen aan een dorp 

waar het fijn wonen is' 
o Duurzaam Woudenberg / insectenveldjes

--

6. Ingekomen stukken Er zijn nog geen technische vragen gesteld over de 
ingekomen stukken, omdat de termijn voor het indienen van 
deze vragen erg kort was. Daarom laten we deze gelijklopen 
met het indienen van de technische vragen voor de 
commissievergadering van 07-01-2020. 

De VVD-, CDA- en GBW-fractie willen ingekomen 
stuk 3 ‘Verkenning verkeerskundige 
mogelijkheden’ agenderen voor de 
commissievergadering van 07-01-2020.

De PvdA-GL wil ingekomen stuk 8 ‘Prestatie-
afspraken 2020’ agenderen voor de 
commissievergadering van 07-01-2020.

Hamerstukken:
7. Rekenkameronderzoek VN-verdrag handicap -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Financiële najaarsrapportage 2019 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W
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9. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RWA -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
10. Vaststelling integrale verordening sociaal 

domein 2020
De SGP-fractie dient, samen met de PvdA-GL- en CDA-fractie, 
een amendement Vaststelling integrale verordening sociaal 
domein in (bijzondere bijstand) (bijlage 1)

De CU-fractie wil hoofdelijk stemmen over dit amendement

Er is hoofdelijk gestemd over het amendement: 
elf leden hebben voor gestemd (Hardeman, 
Bessembinders, Bosman, Van de Graaf, Smit, 
Stalman, Van Oosterom, Mulder, Van den Dool, 
Molenaar en Vink) en drie mensen hebben tegen 
gestemd (Houtsma, Merkens en Van Schaik). Het 
amendement is derhalve aangenomen.

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem 
aangenomen.

11. Aankoop gronden fase 2 Hoevelaar De CDA-fractie dient, samen met de VVD- en PvdA-GL-fractie, 
een amendement ‘aankoop gronden fase 2 Hoevelaar’ in 
(verkeersintensiteit) (bijlage 2). Dit amendement wordt later 
ingetrokken en vervangen door een gewijzigd amendement 
(bijlage 4) waarover hoofdelijk gestemd wordt.

De SGP-fractie dient een amendement ‘aankoop gronden 
fase 2 Hoevelaar’ in (verkeersplan) (bijlage 3)

Het eerste amendement wordt ingetrokken. Er 
vindt hoofdelijke stemming plaats over het 
gewijzigde amendement. Dit amendement wordt 
verworpen met zes stemmen voor (Hardeman, 
Bessembinders, Bosman, Van de Graaf, Smit, 
Stalman) acht stemmen tegen (Van Oosterom, 
Mulder, Van den Dool, Molenaar, Houtsma, Vink, 
Van Schaik en Merkens).

De SGP-fractie trekt dit amendement nu in en 
zegt toe in januari met een aangepast 
amendement te komen.

Unaniem besloten overeenkomstig het voorstel.
12. Belastingverordeningen 2020 -- Unaniem besloten overeenkomstig het voorstel.
13. Aanwijzing griffier -- Unaniem besloten overeenkomstig het voorstel.
14. Sluiting Sluiting om ± 22.00 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23-01-2020

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