Besluitenlijst raadsvergadering van 26-03-2020
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
De leden:

mevrouw T. Cnossen
de heer K. Wiesenekker
mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren
K.J. Stalman (VVD), M. van de Hoef (GBW), M. Hardeman (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW), en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: S. Smit (PvdA-GL), J.H. Bessembinders (CDA), A. Vink (GBW), B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP) en
H.J. Molenaar (SGP)
Verder is aanwezig: wethouder D.P. de Kruif
Punt

Voorstel

Korte toelichting

1.

Opening




2.

Vaststelling agenda

--

Vastgesteld

3.
4.
5.

Vaststelling besluitenlijst van 20-02-2020
Informatie van het college
Vragenuur

Vastgesteld
---

6.

Ingekomen stukken

-Er wordt geen informatie verstrekt door het college van B&W.
De CDA-fractie verzoekt het college van B&W bij de voortgang van de
WOZ-aanslagen rekening te houden met de deadline voor de aangifte
inkomstenbelasting van 1 mei.
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen
stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1).

--

Zonder nadere beraadslaging en zonder
hoofdelijke stemming besluit de raad

Hamerstukken:
7.
Herstelbesluit Bestemmingsplan
Bebouwde Kom naar aanleiding van de
uitspraak Raad van State

Opening om 20.00 uur
In lijn met de getroffen maatregelen in verband met het
coronavirus vindt deze vergadering plaats zonder publiek. Het
aantal aanwezige raadsleden is beperkt tot een minimum van
negen. De aanwezigen zitten op meer dan 1½ meter afstand van
elkaar. Alleen de strikt noodzakelijke agendapunten (7, 8, 11)
worden behandeld. Besluitvorming over deze onderwerpen is
noodzakelijk omdat hieraan wettelijke termijnen gekoppeld zijn.
Overigens is wat in deze vergadering zonder publiek besproken is
niet vertrouwelijk of geheim. De raadsvergadering is m.i.v. 27
maart op de website te beluisteren.

Besluit
--

--

1

8.

Vaststelling Bestemmingsplan Ringelpoel
7

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

--

Bespreekstukken:
9.
Integraal Huisvestings Plan Onderwijshuisvesting Gemeente Woudenberg

Dit agendapunt wordt aangehouden.

--

10.

Oplegger Aanpak Duurzaamheid
Gemeente Woudenberg

Dit agendapunt wordt aangehouden.

--

11.

Voorbereidingsbesluit Parallelweg 2/2a eo.

--

12.

Afscheid raadslid de heer S. Smit (PvdAGL)
Toelating van de heer K.H.J. van de
Wetering als lid van de gemeenteraad

Dit agendapunt wordt aangehouden.

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

Dit agendapunt wordt aangehouden.

--

Benoeming plaatsvervangend lid van de
raadscommissie
Sluiting

Dit agendapunt wordt aangehouden.

--

13.
14.
15.

Sluiting om circa 20.10 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28-05-2020
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,
T. Cnossen
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