
Besluitenlijst raadsvergadering van 23-09-2021

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 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) en 
 J.A. Mulder (SGP)

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

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 21-06-2021 
en van 01-07-2021

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:
a. De bijeenkomst Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 22-09-2021
b. Casus Leerlingenvervoer
c. Nieuwjaarsfeest

a. Wethouder De Kruif zal proberen de 
gestelde vragen schriftelijk te 
beantwoorden.

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
a. De woningmarkt (het opkopen van woningen door beleggers)
a. De waardering voor de (Woudenbergse) boeren
b. Verkeersveiligheid en veiligheidsavonden

Er komt een lijst naar de raad waarop de punten (top drie 
prioritering) komen te staan die zijn afgedaan n.a.v. de 
veiligheidsavonden.

c. Communicatie n.a.v. incident bij de firma Zandbergen
d. Raadslid Van Oosterom/CU deelt, mede namens de VVD- en 

GBW-fractie, mee dat de coalitiepartijen afzien van een 
onderzoek naar winkelopenstelling op zondag.

a. Als het wetsvoorstel ‘opkoopbescherming 
verruiming mogelijkheden tijdelijke 
huurcontracten’ in werking treedt moet 
onderzocht worden of het naar omvang 
van problematiek in Woudenberg 
passend is om het instrument van 
opkoop-bescherming toe te gaan passen 
(afdoening is nog onbekend).

c. Burgemeester Van Mastrigt gaat in 
gesprek met de VRU (o.a. over de 
communicatie) en koppelt de uitkomsten 
hiervan terug aan de Raad.
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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. Bestemmingsplan Haarweg 11-13 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Regiovisie ‘Samen in de Wijk’ -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

9. Regiovisie ‘Samen werken aan 
specialistische jeugdhulp’

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

Bespreekstuk:
10. Rekenkamerrapport ‘Een grote sprong van 

De Kleine Schans’
 Plan van aanpak n.a.v. het onderzoek door de 

Rekenkamercommissie komt in Q4 via de ingekomen stukken
 Raadslid Van de Graaf/PvdA-GL legt namens de fractie een 

stemverklaring af

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

11. Bestemmingsplan Zeisterweg 53 Het bestemmingsplan Zeisterweg 53 is in de raadscommissie van 
07-09-2021 behandeld. Het was door als hamerstuk, maar later 
kregen wij het bericht dat er (na overleg met de indiener van de 
zienswijze) nog een wijziging in de zienswijzennota kwam. 
Daarom is dit onderwerp alsnog als bespreekstuk geagendeerd

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

12. Motie vreemd aan de orde van de dag
Borstonderzoek (zie bijlage 2)

 De CDA-, PvdA-GL-, GBW- en SGP-fractie dienen een motie 
vreemd aan de orde van de dag ‘Borstonderzoek’ in

 Raadslid Van Oosterom/CU legt namens de fractie een 
stemverklaring af.

Deze motie vreemd wordt aangenomen met 
13 stemmen voor (SGP, CU, CDA, GWB, PvdA-
GL) en 1 stem tegen (VVD)

13. Sluiting Sluiting om circa 21.40 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28-10-2021

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