
Besluitenlijst raadsvergadering van 24-09-2020

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), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), M. van de Hoef (GBW), P. van Schaik
 (GBW), W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), de heer K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL) en J.A. Mulder
 (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer H.J. Molenaar (SGP)

Verder zijn aanwezig: wethouders de heer D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

We starten de avond met een presentatie door Laura Biermans, Peter Sneep en Tjeerd Jonker over Fixie, ons nieuwe platform voor meldingen openbare ruimte.

1. Opening Opening om circa 20.15 uur --

2. Vaststelling agenda a. De SGP- dient samen met de PvdA-GL- en de CDA-fractie 
een motie vreemd aan de orde van de dag in 
‘beschikbaarheid bedrijfskavels’. 

b. De VVD- dient samen met de CU- en de GBW-fractie een 
motie vreemd aan de orde van de dag in ‘aanpassen 
definitie sociale huur gemeente Woudenberg’. 

c. De CDA- dient samen met de PvdA-GL- en de SGP-fractie 
een motie vreemd aan de orde van de dag in ‘onderzoek 
N224’.

d. De CDA- dient samen met de VVD-fractie een motie vreemd 
aan de orde van de dag in ‘geluidshinder warmtepompen’.

a. Dit wordt agendapunt 15

b. Dit wordt agendapunt 17

c. Dit wordt agendapunt 11

d. Dit wordt agendapunt 16

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van 02-07-2020 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:

o Digitale proces sportakkoord (afgesloten op 21-09-2020)
o De verbroken samenwerking bouwer – ontwikkelaar 

voormalige pand Inbo-architecten (bouw ligt stil, huurders 
zijn op de hoogte gesteld).

o Afwijzing voorlopige voorzienig Koningin Julianaplein

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over: --
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o financieel steunpakket voor amateursportverenigingen
en de culturele sector (Het Cultuurhuis in het bijzonder).

o gemeentebijeenkomsten “Veilig in uw buurt” (2019)
6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen 

stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1). 
--

Hamerstukken:
7. Zomernota -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Bestemmingsplan Parallelweg 2 / 2a -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

9. Nota Bodembeheer en Bodembeleidskaart -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

10. Ontwerp 1e BERAP 2020 RUD Utrecht - 
zienswijze

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

Bespreekstukken:
11. Motie vreemd aan de orde van de dag in 

‘onderzoek N224’ (bijlage 2).
Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend 
door de CDA-fractie, samen met de PvdA-GL- en de SGP-fractie.

Deze motie vreemd aan de orde van de dag 
wordt unaniem aangenomen.

12. Concept bod Regionale Energie Strategie a. De CDA-fractie dient, samen met de PvdA-GL-fractie, een 
motie concept bod Regionale Energie Strategie in (bijlage 3)

b. De CDA-fractie dient, samen met de VVD-fractie, een motie 
concept bod Regionale Energie Strategie in (bijlage 4) 

c. De PvdA-GL-fractie dient een motie concept bod Regionale 
Energie Strategie in (bijlage 5)

d. De VVD-fractie dient, samen met de SGP-, CU- en GBW-
fractie, een motie concept bod Regionale Energie Strategie 
in (bijlage 6)

e. De VVD-fractie dient, samen met de SGP- en CU-fractie, een 
motie concept bod Regionale Energie Strategie in (bijlage 7)

f. De VVD-fractie dient, samen met de SGP-, CDA-, CU- en 
GBW-fractie, een motie concept bod Regionale Energie 
Strategie in (bijlage 8)

g. De SGP-fractie dient, samen met de PvdA-GL-fractie, een 
motie concept bod Regionale Energie Strategie in (bijlage 9)

a. Deze motie wordt unaniem aangenomen. 
b. Deze motie wordt aangenomen met 12 

stemmen voor (CDA, VVD, SGP, CU, GBW) 
en 2 stemmen tegen (PvdA-GL)

c. Deze motie wordt unaniem aangenomen.
d. Deze motie wordt unaniem aangenomen
e. Deze motie wordt aangenomen met 12 

stemmen voor (CDA, VVD, SGP, CU, GBW) 
en 2 stemmen tegen (PvdA-GL)

f. Deze motie wordt unaniem aangenomen.
g. Deze motie wordt unaniem aangenomen. 

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

De heer Van Veldhuizen (SGP) legt een 
stemverklaring af

13. Voordracht lid Raad van Toezicht Stichting 
Eem-Vallei Educatief

-- Bij acclamatie benoemd
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14. Benoeming voorzitter raadscommissie -- Bij acclamatie benoemd

15. Motie vreemd aan de orde van de dag in 
‘beschikbaarheid bedrijfskavels’ (bijlage 10)

Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend 
door de SGP-fractie, samen met de PvdA-GL- en de CDA-fractie.

Unaniem aangenomen

16. Motie vreemd aan de orde van de dag in 
‘geluidshinder warmtepompen’ (bijlage 11)

Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend 
door de CDA-fractie, samen met de VVD-fractie.

Unaniem aangenomen

17. Motie vreemd aan de orde van de dag in 
‘aanpassen definitie sociale huur gemeente 
Woudenberg’ (bijlage 12)

 Deze motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend 
door de VVD-fractie, samen met de CU- en de GBW-fractie. 

 De SGP-fractie verzoekt de indieners deze motie nu in te 
trekken en opnieuw in te dienen in november als de Oplegger 
Woonvisie op de agenda staat. 

 De indieners besluiten de motie niet in te trekken. 
 De SGP-, CDA- en PvdA-GL-fractie verlaten de vergadering, 

voordat de motie in stemming wordt gebracht.
 Deze motie vreemd aan de orde van de dag 

wordt  met 8 stemmen voor unaniem  
aangenomen.

18. Sluiting Sluiting om circa 23.30 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 29-10-2020

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