Besluitenlijst raadsvergadering van 28-10-2021
Aanwezig:
Voorzitter:
Griffier:
De leden:

mevrouw mr. Y.P. van Mastrigt
de heer K. Wiesenekker
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

1.

Opening

o
o

2.

Vaststelling agenda

o
o

3.
4.

Vaststelling besluitenlijst 23-09-2021
Informatie van het college

5.

Vragenuur

Opening om 20.00 uur
Boudewijn Marinussen heeft een kleindochter gekregen en
in het gezin van raadslid Molenaar is een zoon geboren.
PvdA-GL wil de motie Vreemd “Visie op het Henschotermeer”
laten agenderen, samen met het CDA
SGP dient de motie Nico Bergsteijweg in, samen met de CDAen de PvdA-GL-fractie

-Het college van B&W verstrekt informatie over:
o RvS heeft alle beroepsgronden K. Julianaplein (realisatie 30
appartementen) ongegrond verklaard;
o Het werkbezoek van gedeputeerde Schaddelee aan
Woudenberg op 15-10-2021
o Contact burgemeester-VRU over communicatie ammoniaklek
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o de mogelijke plannen rondom het Henschotermeer
Het college zal voor de raadscommissie van 09-11-2021 een
memo verstrekken met daarin een overzicht van de feiten
rond het Henschotermeer (hoofdlijn, ontwikkeling, stand van
zaken en tijdspad).
o Right to Challenge

Besluit
--

Deze motie wordt doorgeschoven naar de
raadscommissie van 09-11-2021
o Deze motie wordt geagendeerd als punt 11
o De agenda wordt gewijzigd vastgesteld
Vastgesteld
-o

--
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Memo Provincie Utrecht Voortgang N224 Stationweg
Woudenberg
o Activiteitenoverzicht ambities Omnia Wonen
Wethouder Treep komt terug op de vraag of het mogelijk is
om aan de gemeenteraad te rapporteren (bijv. via de
voortgangsrapportage) bij welke projecten Omnia Wonen
betrokken is en wat daaruit voortgekomen is.
o Lokaal maatwerk 25%
o Evaluatie prestatieafspraken over 2021 komt t.z.t.
o Het college komt er op terug op de vraag of het bij
lokaal maatwerk mogelijk is om het percentage van
25% over een bandbreedte van 5 jaar te middelen?
o Het college komt er op terug op de vraag of er een
sanctie is als Omnia Wonen de 25% overschrijdt?
o Ontvangst Sinterklaas
Burgemeester gaat in gesprek met het organiserend comité.
o Veehouderijen
De wethouder zal een overzicht verstrekken van veehouderij in
Woudenberg
o Paaltjes voetpad Zegheweg en slechte staat van een aantal
voetpaden
Wethouder De Kruif gaat na of er een aanpassing kan worden
gedaan aan de paaltjes op de Zegheweg.
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen
stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1).
o

6.

Ingekomen stukken

Hamerstukken:
7.
Bestemmingsplan Haarweg 8

--

Bespreekstukken:
8.
Begroting 2022 en meerjarenbegroting
2023-2025

o
o

9.

Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort

--

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

o

Effect herijking (opgenomen in risicoparagraaf)
Het college is in gesprek geweest met het bestuur van het
Cultuurhuis. Tijdens de subsidiegesprekken begin 2022 gaat
het college ook in gesprek met de gebruikers van het
Cultuurhuis. Hierover zal duidelijk gecommuniceerd worden
met de gebruikers van het Cultuurhuis, om misverstanden
hierover uit de wereld te helpen.
De PvdA-GL-fractie dient het Amendement OZB in (bijlage 2)

o

De SGP-fractie dient het amendement Vaststelling

o

o

Dit amendement wordt verworpen met 4
stemmen voor (PvdA-GL, CDA) en 11
stemmen tegen (SGP, CU, GBW, VVD)
Na beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming besluit de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel van B&W.

Dit amendement wordt unaniem
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Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort in, samen met de GBW-,
VVD-, CDA-, CU- en de PvdA-GL-fractie met het verzoek dit
amendement in te brengen in regio-overleggen (bijlage 3)
o Het college zal de raad op de hoogte houden van de stand
van zaken via voortgangsrapportages
Het college zal nagaan of het mogelijk is om de reactietermijn van
10 dagen op te schroeven naar 30 dagen.

10.

Bestemmingsplan Zegheweg 8a

11.

Motie vreemd aan de orde van de dag
Nico Bergsteijnweg (zie bijlage 4)

De SGP-fractie dient een motie vreemd aan de orde van de dag
Nico Bergsteijnweg in, samen met de CDA- en de PvdA-GL-fractie.

12.

Sluiting

Sluiting om circa 22.35 uur.

aangenomen.
o

Het geamendeerde voorstel wordt unaniem
aangenomen.

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke
stemming besluit de raad unaniem
overeenkomstig het voorstel van B&W.
Deze motie wordt verworpen met 7 stemmen
voor (SGP, CDA, PvdA-GL) en 8 stemmen tegen
(CU, VVD, GBW)
--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 25-11-2021
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,
mr. Y.P. van Mastrigt
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