
Besluitenlijst raadsvergadering van 01-07-2021

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt
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), 
 M. van de Hoef (GBW), 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 o Opening om 20.00 uur
o De voorzitter vraagt een moment stilte i.v.m. het overlijden 

van de heer H.W. van den Berg (GBW-raadslid van de 
gemeente Woudenberg van 14-03-2002 - 03-01-2011).

--

2. Vaststelling agenda De CDA-fractie dient, samen met de CU- en de VVD-fractie, een 
motie vreemd aan de orde van de dag in: Interview N224 (zie 
bijlage 8).

Deze motie wordt agendapunt 13. Daar-
mee is de agenda gewijzigd vastgesteld.

3. Vaststelling besluitenlijsten 27-05-2021 
en 21-06-2021

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:
a. Voorlopig oordeel Waarderingskamer WOZ (voldoende)

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
a. Coronasteun verenigingen (IS 27-05-2021 & IS september 

2021) en ondernemers

--

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

--

Hamerstukken:
7. Vaststellen Bestemmingsplan Ekris 52 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Diverse financiële stukken VRU - 
zienswijzen kenbaar maken

-- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W
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9. Ontwerpbegroting 2022 GGDrU - 
zienswijze kenbaar maken

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

Bespreekstukken:
10. Regionale Energie Strategie Regio 

Amersfoort 1.0
a. De CDA-fractie verzoekt de motie ‘Zonnelint A12’ (bijlage 4) 

voorafgaand aan de besluitvorming over de RES-regio 
Amersfoort 1.0 in stemming brengen

b. De SGP-fractie verzoekt de motie ‘Afstand windmolens’ 
(bijlage 2) voorafgaand aan de besluitvorming over de RES-
regio Amersfoort 1.0 in stemming brengen

c. De SGP-fractie dient de motie ‘afstand windmolens’ in 
(bijlage 2)

d. De SGP-fractie dient de motie ‘Lokaal Eigenaarschap’ in 
(bijlage 3)

e. De CDA-fractie dient, samen met de VVD-fractie, de motie 
‘Zonnelint A12’ in (zie bijlage 4)

f. De GBW-fractie dient, samen met de CU-fractie, de motie 
‘gelijke regio-kaders’ in (zie bijlage 5)

a. De raad stemt in met dit verzoek

b. De raad stemt in met dit verzoek

c. Deze motie wordt verworpen met 6 
stemmen voor (CDA/SGP/VVD) en 9 
stemmen tegen (GBW/CU/PvdA-GL)

d. Deze motie wordt verworpen met 3 
stemmen voor (SGP) en 12 stemmen 
tegen (GBW/VVD/CDA/CU/PvdA-GL)

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad overeenkomstig 
het voorstel van B&W met 10 stemmen 
voor (GBW/VVD/CU/PvdA-GL) en 5 
stemmen tegen (SGP, CDA)

e. Deze motie wordt verworpen met 6 
stemmen voor (CDA/VVD/SGP) en 9 
stemmen tegen (GBW/CU/PvdA-GL)

f. Deze motie wordt aangenomen met 9 
stemmen voor (GBW/CU/PvdA-GL) en 
6 stemmen tegen (CDA/VVD/SGP)

11. Jaarrekening 2020 -- Zonder beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
unaniem overeenkomstig het voorstel van 
B&W.
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12. Kaderbrief 2022-2025 1) De heer Van Veldhuizen dient namens de hele raad 
mondeling een Amendement Witboek in:

a. Als de geprognosticeerde opbrengst van de 
denkrichtingen hoger is dan € 25.000, worden 
deze ter besluitvorming voorgelegd aan de raad;

b. Bij denkrichtingen die een minder substantiële 
impact hebben (geprognosticeerde opbrengst 
lager dan € 25.000, -) wordt de raad regelmatig 
en intensief betrokken om de inhoud en de 
voortgang van de implementatie toe te lichten en 
te bespreken;

2) De GBW-fractie dient een motie Kaderbrief 2022-2025 
‘stemverhouding’ in (zie bijlage 6)

3) De PvdA-GL-fractie dient een motie Kaderbrief 2022-2025 
‘OZB-tarief niet-woningen’ in (zie bijlage 7)

1) Dit mondelinge amendement Witboek 
wordt unaniem aangenomen

2) Deze motie wordt verworpen met 5 
stemmen voor (GBW) en 10 stemmen 
tegen (CDA/VVD/CU/PvdA-GL/SGP)

3) Deze motie wordt unaniem 
aangenomen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het geamendeerde 
voorstel van B&W over het Witboek 
Bezuinigingsdialoog 2020-2021.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het voorstel van B&W 
over de Kaderbrief 2022-2025.

13. Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Interview N224 (zie bijlage 8)

De CDA-fractie dient, samen met de CU- en de VVD-fractie, een 
motie vreemd aan de orde van de dag in: Interview N224 (zie 
bijlage 8). 

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

14. Sluiting Sluiting om circa 23.10 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23-09-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker mr. Y.P. van Mastrigt
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