
Besluitenlijst raadsvergadering van 02-07-2020

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 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 --

2. Vaststelling agenda  Aan agendapunt 10 is een aangepast besluit 
toegevoegd, maar het kan een HS blijven

 Aan agendapunt 9 is een reactie van de 
accounthouders toegevoegd

Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 28-05-2020 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:

o Stand v. zaken Centrumplan | informatieavond najaar
o Feestelijke aankleding centrum
o Subsidie € 240.000,00 Kruispunt Europaweg, 

Stationsweg-West en Laan 1940-1945
o Bouw Sociale huurwoningen

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Werkzaamheden bouw appartementen Inbo-kantoor
o Eikenprocessierups
o Uitkomsten 7 Veiligheidsavonden en voorgestelde 

oplossingsrichtingen
o Actie ‘Doe mee met MDT’
o Beroep aangetekend door bewoners Julianaplein
o Aanvragen tijdelijke overbruggingslening (TOVA)
o Rapport Brandveiligheid zorginstellingen

--

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de GBW wil IS 4 (Fietsverbinding Oost-West) 
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ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie 
bijlage 1). 

agenderen voor de commissie van september. 
Motivatie is naar de griffie gemaild.

VVD en GBW willen IS 15 (Woningbehoefte-
onderzoek) agenderen voor de commissie van 
september. Motivatie is naar de griffie gemaild.

Hamerstukken:
7. VTH-beleid uitvoering omgevingsrecht 

gemeente Woudenberg
-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Bestemmingsplan Prangelaar ong. -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

9. Ontwerpbegroting 2021 GGDrU – zienswijze -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

10. Diverse financiële stukken VRU – zienswijze -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

11. Vaststelling Jaarrekening 2019 Gemeente 
Woudenberg

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

Bespreekstukken:
12. Benoeming leden Rvt Eem-Vallei Educatief -- o De leden worden bij acclamatie benoemd

13. Groenbeleidsplan Gemeente Woudenberg 
2020

o SGP dient een amendement in (bijlage 2)
o GBW dient een amendement in (bijlage 3)
o PvdA-GL dient een motie in (bijlage 4)

o PvdA-GL dient een motie in (bijlage 5)
o PvdA-GL dient een motie in (bijlage 6)

o Dit amendement wordt unaniem aangenomen 
o Dit amendement wordt unaniem aangenomen 
o Deze motie wordt verworpen met 7 stemmen 

voor (SGP, CDA, PvdA-GL) en 8 stemmen 
tegen (CU, VVD, GBW)

o Deze motie ‘wordt ingetrokken
o Deze motie wordt verworpen met 7 stemmen 

voor (SGP, CDA, PvdA-GL) en 8 stemmen 
tegen (CU, VVD, GBW)

o Het geamendeerde voorstel wordt unaniem 
aangenomen.

14. Intensivering breedspectrum samenwerking 
jeugdhulp regio Amersfoort

o CDA dient een motie in (bijlage 7) o Deze motie wordt unaniem aangenomen
o Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het voorstel van B&W 
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15. Krediet investeren in uitvoering en 
kwaliteitsverbetering WOZ/belastingtaken

o CDA dient een motie in (bijlage 8)

o SGP dient een amendement in (bijlage 9)
o GBW dient een motie in (bijlage 10)
o VVD dient een amendement in (bijlage 11)

o Deze motie wordt aangenomen met 14 
stemmen voor en 1 stem (VVD) tegen

o Dit amendement wordt unaniem aangenomen 
o Deze motie wordt ingetrokken 
o Dit amendement wordt ingetrokken
o Het geamendeerde voorstel wordt unaniem 

aangenomen.
16. Kaderbrief 2021-2024 o GBW dient een amendement in (bijlage 12)

o PvdA-GL dient een motie in (bijlage 13)

o CDA dient een motie in (bijlage 14)
o SGP dient een motie in (bijlage 15)

o Dit amendement wordt unaniem aangenomen 
o Deze motie wordt aangenomen met 14 

stemmen voor en 1 stem tegen
o Deze motie wordt unaniem aangenomen
o Deze motie wordt unaniem aangenomen
o Het geamendeerde voorstel wordt unaniem 

aangenomen
17. Sluiting Sluiting om circa 00.50 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 24-09-2020

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