
Besluitenlijst raadsvergadering van 23-12-2021

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), 
 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 -- De voorzitter haalt agendapunt 9, op 
verzoek van alle fracties, van de agenda af 
en stelt de agenda gewijzigd vast. 

3. Vaststelling besluitenlijsten van: 
o 16-11-2021 (besloten)
o 16-11-2021 (openbaar)
o 25-11-2021 (openbaar)

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W verstrekt informatie over:
o Gebiedsvisie Henschotermeer 

De gebiedsvisie en een Memo van de Stuurgroep komen via  
de ingekomen stukken naar de raad

--

5. Vragenuur Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Ondersteuningsmogelijkheden Harde Lockdown
o Gevaarlijke oversteekplekken provinciale wegen
o Zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis

--

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

--

Hamerstukken:

7. Uitwerking denkrichtingen 3, 76 en 80 
bezuinigingsdialoog

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

8. Verordening Sociaal Domein -- Zonder nadere beraadslaging en zonder 
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hoofdelijke stemming besluit de raad 
overeenkomstig het voorstel van B&W

Bespreekstukken:
9. Gewijzigde Vaststelling 

Bestemmingsplan Meent 9
Dit punt is van de agenda afgehaald --

10. Vaststellen bestemmingsplan Nico 
Bergsteijnweg 64

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

11. Tweede Herstelplan De fracties dienen gezamenlijk een amendement in: Tweede 
Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021 (zie bijlage 
2)

o Dit amendement wordt unaniem 
aangenomen

o Er wordt unaniem besloten 
overeenkomstig het geamendeerde 
voorstel van B&W.

12. Financiële Najaarsrapportage 2021 De SGP-fractie dient, samen met de CDA- en PvdA-GL-fractie, 
een amendement in: Financiële najaarsrapportage 2021 (zie 
bijlage 3). Dit amendement wordt tijdens de vergadering 
aangepast. De volgende tekst wordt verwijderd: en de 
toevoeging reserve sociaal domein van in totaal € 209.119 
(toekomstige uitgaven passend binnen extra ontvangen 
middelen). 

o Het aangepaste amendement wordt 
unaniem aangenomen.

o Er wordt unaniem besloten 
overeenkomstig het geamendeerde 
voorstel van B&W.

13. Belastingverordeningen 2022 -- Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke 
stemming besluit de raad unaniem 
overeenkomstig het voorstel van B&W.

14. Visie op de Retail De SGP-fractie dient, samen met de CDA-fractie, een 
amendement (nr. 2) in, samen met de CDA-fractie: Visie op de 
Retail (zie bijlage 4).

o Dit amendement wordt verworpen met 
5 stemmen voor (SGP, CDA) en 10 
stemmen tegen (PvdA-GL, GBW, CU, 
VVD)

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

15. Sluiting Sluiting om circa 22.50 uur. --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 27-01-2022

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. Jansen-van Harten
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