
BESLUITENLIJST raadscommissie 4 april 2017

Aanwezig: 
de voorzitter : W.E. van Buren
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), F. Hazeleger (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer H.J. Molenaar (SGP) is afwezig en wordt vervangen door de heer F. Hazeleger (SGP)

Verder zijn aanwezig: burgemeester mevrouw T. Cnossen (vanaf agendapunt 9) en de wethouders D.P. de Kruif en G.A. de Kruif

Inspreker: bij agendapunt 9 ‘vaststelling bestemmingsplan Voorstraat 30-32’ spreekt de heer J. Post in

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening o Opening om 20.00 uur.
o Burgemeester Cnossen komt later in verband met de 

uitreiking van de Zilveren Speld aan een vrijwilliger van 
De Wereldwinkel.

--

2. Vaststelling agenda -- o Agendapunt 20 wordt achter gesloten 
deuren behandeld 

o De agenda wordt vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van

07-03-2017 én de actielijst t/m 
23-03-2017 

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Op 1 april 2017 heeft het TV-Programma Kassa een item 
besteed is aan Diftar. Het college laat weten dat het daar 
geschetste beeld in ieder geval voor Woudenberg niet 
correct is. Zie voor meer informatie: www.coelo.nl.

--

5. Rondvraag Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. --

6. Ingekomen stukken De ingekomen stukken stonden te laat in het RIS. Hierdoor 
was er onvoldoende tijd om technische vragen over deze 
stukken te stellen. 

De ingekomen stukken schuiven door naar de 
raadsvergadering van 20-04-2017

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
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De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker W.E. van Buren
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