BESLUITENLIJST raadscommissie 3 oktober 2017

Aanwezig:
de voorzitter : W.E. van Buren
de griffier
: K. Wiesenekker
de leden
: mevrouw M.H. Treep (CU), C. van Oosterom (CU), O. de Man (VVD) M. van de Graaf (PvdA) en de heren M. Hardeman (CDA),
J. Beumer (CDA), M. van de Hoef (GBW), W.A. Merkens (GBW), R. de Snoo (GBW), C. ter Maaten (GBW) (vanaf circa 20.25 uur /
tijdens agendapunt 8), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP), F. Hazeleger (SGP) (tot en met agendapunt 8) en J.A. Mulder
(SGP) (vanaf agendapunt 9)
Met kennisgeving afwezig: de heer J.A. Radstaake (GBW)
de heer S. Smit (PvdA); hij wordt vervangen door mevrouw M. van de Graaf (PvdA)
Verder zijn aanwezig: burgemeester mevrouw T. Cnossen en de wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif
Insprekers: de heer J.H. Noomen, de heer De Wit, de heer J. Mouthaan en mevrouw J. van Wijk bij agendapunt 8:
Projectbesluit voor de bouw van een stal voor het op biologische wijze houden van 700 varkens Slappedel 8a
Punt

Voorstel

Korte toelichting

Besluit

1.
2.
3.

Opening
Vaststelling Agenda
Vaststelling besluitenlijst van
05-09-2017 én de actielijst t/m
05-09-2017

-Vastgesteld
Vastgesteld

4.

Informatie van het college

5.

Rondvraag

Opening om 20.00 uur.
-Mevrouw Treep van de CU geeft aan dat actiepunt 3 van de
actiepuntenlijst af kan (de memo met uitkomsten overleg
14-06-2017 met ketenpartners over (motie) prenatale
voorlichting)
Het college informeert de Raad over:
o de stand van zaken van de onderhandelingen met
Welkoop en Kwantum (Spoorzone);
o het bericht dat Ellen van der Vlist is voorgedragen als
directeur van Coöperatie De Kleine Schans
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De stand van zaken van het onderzoek naar de
Woudenbergse doelgroep van de Klijnsma-gelden
(gelden t.g.v. kinderen die in armoede opgroeien).

--

--
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6.

Ingekomen stukken

7.
8.

Externe betrekkingen
Projectbesluit voor de bouw
van een stal voor het op
biologische wijze houden van
700 varkens Slappedel 8a
Beleidsbegroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019-2021
van de gemeente Woudenberg

9.

10.

Sluiting

Wethouder D.P. de Kruif verwacht het onderzoeksrapport
begin 2018 aan het college te kunnen voorleggen.
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de
ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord
(zie bijlage 1).
Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen.
--

Wethouder G.A. de Kruif zal de vraag van de heer
Molenaar over de toerekening van personeelskosten,
voorafgaand aan de raad, schriftelijk beantwoorden
o Wethouder D.P. de Kruif zal de vragen over het tekort in
de begroting sociaal domein 2018, voorafgaand aan de
raad, beantwoorden.
o Wethouder G.A. de Kruif zoekt een keer voor mevrouw
De Graaf (PvdA) uit van welke ondersteunings- en
subsidiemogelijkheden vanuit het rijk / de provincie, de
gemeente Woudenberg gebruik maakt t.b.v.
verduurzaming.
Sluiting om circa 23.35 uur
o

--Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 26-10-2017
Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 26-10-2017

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 7 november 2017
De griffier,
K. Wiesenekker

De voorzitter,
W.E. van Buren
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