
Besluitenlijst raadsvergadering van 28-01-2021 

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 Het college verzoekt de Raad om de raadsvoorstellen Inspiratiegids 
Kostverloren en Kredietaanvraag Centrumplan fase 3 te 
behandelen in de raadsvergadering op 18 februari. De DES heeft 
verzocht om overleg met het college voorafgaand aan 
besluitvorming in de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek is het 
afstemmen over het procesaanpak en de besteding van het 
gevraagde krediet voor centrumontwikkeling. De uitkomst van dit 
overleg is van belang voor de inhoud en afronding van de 
toegezegde memo over “Wat het centrummanagement inhoudt en 
de volgordelijkheid van de onderzoeken”. Dit proces vraagt tijd en 
om deze reden verzoekt het college om deze raadsvoorstellen, die 
met elkaar samenhangen, te agenderen voor de raad van 18-02.

 De agendapunten 11 en 12 gaan vanavond van 
de agenda af en worden geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 18-02-2021. 

 De agenda wordt gewijzigd vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst 17-12-2020 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Wordt geen gebruik van gemaakt. --
5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

o De toename van het aantal woninginbraken in Woudenberg
o Zorgen over de toename van het verkeer op de N224 als 

gevolg van de realisatie van industriegebied Zwarte Land II in 
de gemeente Scherpenzeel

o Stand van zaken herplant bomen naar aanleiding van de 
bomenkap op het Julianaplein

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

--

Hamerstukken:
7. Integrale verordening sociaal domein

Woudenberg 2021
-- Zonder nadere beraadslaging en zonder hoofdelijke 

stemming besluit de raad overeenkomstig het 
voorstel van B&W

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

9. Kadernota VRU 2022 - zienswijze -- Zonder nadere beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad overeenkomstig het 
voorstel van B&W

Bespreekstukken:
10. Vaststellen bestemmingsplan Griftdijk 

28
De SGP- dient, samen met de CU-, VVD-, GBW- en CDA-fractie, een 
amendement in ‘Vaststelling bestemmingsplan Griftdijk 28’ 
(zie bijlage 2)

o Dit amendement wordt zonder hoofdelijke 
stemming aangenomen. De leden van de PvdA-
GL-fractie verkrijgen aantekening tegen te 
hebben gestemd.

o Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad overeenkomstig het 
geamendeerde voorstel. De leden van de PvdA-
GL-fractie verkrijgen aantekening tegen het 
voorstel te hebben gestemd.

11. Inspiratiegids beeld- en stedenbouw-
kundige kwaliteit Kostverloren en 
exploitatiegebied

-- Wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 
18-02-2021

12. Kredietvoorstel t.b.v. onderzoeken en 
visie Centrumplan fase 3

-- Wordt geagendeerd voor de Raadsvergadering van 
18-02-2021

13. Sluiting Sluiting om circa 20.55 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 18-02-2021

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