
BESLUITENLIJST raadscommissie 5 september 2017

Aanwezig: 
de voorzitter : J.A. Mulder
de griffier     :  K. Wiesenekker
de leden       :  mevrouw M.H. Treep, C. van Oosterom (CU), O. de Man (VVD) en de heren S. Smit (PvdA), M. Hardeman (CDA), 
                      J. Beumer (CDA), M. van de Hoef (GBW), W.A. Merkens (GBW), R. de Snoo (GBW), C. ter Maaten (GBW), J.A. Radstaake (GBW),
                      J.C. van den Dool (SGP) en H.J. Molenaar (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer W.E. van Buren (GBW)

Verder zijn aanwezig: burgemeester mevrouw T. Cnossen en de wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif

Insprekers: bij agendapunt 8 Bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017: 
de heer L. van Beek, namens de Imkervereniging Woudenberg/Scherpenzeel
bij agendapunt 9 Projectbesluit Slappedel 8a: 
de heer J. Mouthaan, namens bewoners omgeving Slappedel 8a

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit
1. Opening Opening om 20.00 uur --

2. Vaststelling Agenda -- De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Omdat 
er insprekers zijn bij de agendapunten 9 en 11, 
worden deze direct na agendapunt 7 behandeld. 

3. Vaststelling besluitenlijst van 
20-06-2017 en 27-06-2017 én de 
actielijst t/m 06-07-2017

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W informeert de commissieleden over:
a. de afvalcijfers van het ROVA over de 1e helft van 2017;
b. voor 2017 heeft Woudenberg aan de Taakstelling huisvesten 

vergunninghouders voldaan.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
a. de stand van zaken m.b.t. 0-meting als onderdeel van de uitvoering 

over de motie betreffende Inclusie;
b. de presentatie Jeugdpunt is gepland op 14-12-2017;
c. de stand van zaken m.b.t. een nieuwe beheerder Henschotermeer
d. de voorrangssituatie bij het kruispunt N224 en De Heijgraaf

--

6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen stukken 
van 27-06-2017, 06-07-2017 en 06-07-2017. Deze zijn schriftelijk 

--
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 3 oktober 2017

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker W.E. van Buren
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