
Besluitenlijst raadsvergadering van 27-05-2021

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 --

2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 22-04-2021 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:

o Update belastinguitvoering 2021
o Gesprekken met eigenaren rondom Kostverloren (visie op retail)
o Aanvullende subsidieregeling woningbouwimpuls

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o WOZ-claim Gemeente Woudenberg aan Gemeente Scherpenzeel

o De eindrapportage belastingen komt via de ingekomen 
stukken van 01-07-2021 naar de Raad

--

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

--

Hamerstukken:
7. Krediet Plan van Aanpak onderhoud 

restauratie buitenkant gemeentehuis
-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Verlengen looptijd 
huisvestingsverordening 2017-2021

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

Bespreekstukken:
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9. Verlenging ontheffing vereiste van ingezeten-
schap wethouder mevrouw dr. A.J. Vlam

-- Zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
unaniem overeenkomstig het voorstel.

10. Sluiting Sluiting om circa 20.12 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 01-07-2021

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