
Besluitenlijst raadsvergadering van 30-06-2022

Aanwezig: 
Voorzitter: mevrouw M. Jansen-van Harten
Griffier: mevrouw E. Lemaier
De leden: mevrouw S.A. den Herder (GBW), mevrouw J. Wams (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman (VVD), K.H.J. Van de Wetering (PvdA-GL)
 M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), J. Westenberg (GBW), B.S. de Jong (GBW), 
 B. Bosman (CU), G.A.R. van der Linden (CU), V.M. Holleman (SGP), H.M. van Veldhuizen (SGP), G.J. Heldoorn (SGP) en J. de Vogel (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: wethouders mevrouw D.J. de Kruif, mevrouw M. Van de Graaf en dhr. H.J. Molenaar

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening -- --
2. Vaststelling agenda Er wordt een agendapunt toegevoegd na agendapunt 9, te weten 

Motie vreemd aan de orde van de dag ‘Rood voor Rood’. Dit wordt 
agendapunt 10, wat als consequentie heeft dat oorspronkelijk 
agendapunt 10 nu agendapunt 11 wordt, enz. enz.

Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 19-05-2022 -- Vastgesteld
4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:

 De intentieverklaring Zegheweg 15 als alternatief zoekgebied is
ondertekend.

 Naar aanleiding van het tekenen van deze intentieverklaring 
heeft dhr. Van Ravenhorst zijn ontslag ingediend als 
plaatsvervangend commissielid. De fractievoorzitter van de 
SGP heeft zijn ontslagbrief in de vergadering voorgelezen.

 Ten aanzien van de Nico Bergsteijnweg komt er een memo met
nieuwe planning

 Afgelopen maandag heeft in het kader van de nieuwe Wet 
Inburgering 2021 de formele ondertekening van de 
overeenkomsten met Vluchtelingenwerk en Integratiewerk 
plaatsgevonden. De taken die in het kader van deze nieuwe 
wet naar de gemeente toe zijn gekomen, zijn belegd.

 Wat betreft de GGDrU zijn de afgelopen periode het wel/niet 
indienen van een zienswijze bij de financiële stukken niet aan 
de raad voorgelegd. De termijn is inmiddels verstrekken. Bij de 
stukken van september volgen deze alsnog met een 
begeleidend schrijven.
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5. Vragenuur Er wordt een vraag gesteld aan het college van B&W over:
 subsidies voor infrastructurele maatregelen die de 

verkeersveiligheid bevorderen en of er een plan inzake 
verkeersveiligheid is.

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

Op verzoek van het lid Westenberg 
worden het ontwerp bestemmingsplan 
Hoevelaar fase 2, Klein Moorst 3-5 en 
Moorsterweg 3 toegevoegd aan de 
agenda van de raadscommissie in 
september. De motivering volgt nog.

Hamerstukken:
7. Verklaring geen bedenkingen Klein maar fijn -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 

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

8. Vaststellen bestemmingsplan Moosterweg 14 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

9. Diverse verordeningen i.v.m. Omgevingswet -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
10. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Beleidskader Rood voor Rood
Na de beraadslagingen dienen de fracties van het CDA, PvdA-
GroenLinks, de SGP en GBW een gewijzigde motie in

De gewijzigde motie wordt na de 
beraadslagingen in stemming gebracht. 
De fracties van het CDA, PvdA-
GroenLinks, de SGP en GBW stemmen 
voor deze motie. De VVD en de CU-
fractie stemmen tegen deze motie. De 
motie is aangenomen.

11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Meent 9

-- Na de beraadslagingen wordt het 
bestemmingsplan in stemming gebracht.
De fracties van de CU, de SGP, de VVD 
en GBW stemmen voor. De fracties van 
het CDA en PvdA-GroenLinks stemmen 
tegen. Het voorstel van B&W is 
aangenomen.

12. Vaststellen bestemmingsplan Laagerfseweg 
46

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

13. Vaststelling gewijzigde jaarrekening 2021 
gemeente Woudenberg

De voorzitter van de auditcommissie deelt mede dat als er geen 
goedkeurende accountantsverklaring komt, de raad zich het recht 
voorbehoudt hier in september op terug te komen

De raad stelt, na de beraadslagingen, 
met algemene stemmen de gewijzigde 
jaarrekening 2021 vast onder 
voorbehoud van het verkrijgen van een 
goedkeurende accountantsverklaring

14. Kaderbrief 2023-2026 -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
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hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

15. Twee moties vreemd aan de orde van de dag 
Jaarwisseling 2023

Moties vreemd Jaarwisseling worden ingediend en er wordt over 
gedebatteerd:
 Motie 15.1: Een veilige en gezellige jaarwisseling 2023; van de 

GBW-fractie (Van Schaik)
 Motie 15.2 Een veilige en gezellige jaarwisseling 2023: van de 

CU-fractie (Van der Linden)

 Motie 15.1 van de GBW-fractie wordt
na de beraadslagingen ingetrokken 
en niet in stemming gebracht

 Motie 15.2 van de CU-fractie wordt 
na de beraadslagingen met 
algemene stemmen aangenomen

16. Motie vreemd aan de orde van de dag 
Steun voor de Boer – stikstof

De fracties van de SGP, CDA en GBW dienen deze motie in Deze motie wordt na de beraadslagingen
met algemene stemmen aangenomen

17. Sluiting Sluiting om circa 23.05 uur. De burgemeester wenst een ieder een 
fijne zomerperiode en meldt dat het helaas technisch niet is gelukt 
om de vergadering uit te zenden via het audiosysteem.

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 22-09-2022

De 2e loco-griffier, De voorzitter,
E.M.H. Lemaier M. Jansen-van Harten
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