
BESLUITENLIJST raadscommissie 9 mei 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), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

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

Inspreker: de heer De Vor van de Adviesraad Sociaal Domein spreekt in bij agendapunt 11

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening o Opening om 20.00 uur --
2. Vaststelling agenda o Agendapunt 11 wordt na -punt 7 behandeld

o Agendapunten 15 & 16 zijn niet 
besluitvormend

De agenda wordt verder ongewijzigd 
vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 04-04-2017 
én de actielijst t/m 20-04-2017

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college -- --
5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van 

B&W over:
o afvalbakken met kleinere openingen;
o het Centrumplan (voortgang en reacties).

-

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

o Het College van B&W licht het proces 
oprichting coöperatie toe.

--

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe 
betrekkingen. 

--
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8. Vaststelling bestemmingsplan Goudenregen 
(Ekris 40)

-- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 
de raadsvergadering van 18-05-2017

9. Kredietaanvraag I&A-samenwerking -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 
de raadsvergadering van 18-05-2017

10. Krediet modernisering kantoor gemeentewerf 
en aanschaf zoutopslag en pekelwatertank

-- Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld 
in de raadsvergadering van 18-05-2017

11. Integrale verordening Sociaal Domein gemeente 
Woudenberg 2017

-- Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld 
in de raadsvergadering van 18-05-2017

12. Vaststelling verordening naamgeving en 
nummering (adressen) Woudenberg

-- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld in 
de raadsvergadering van 18-05-2017

13. Vaststellen verordening speelautomatenhallen -- Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld 
in de raadsvergadering van 18-05-2017

14. a. Jaarstukken VRU 2016 
b. Ontwerp programmabegroting 2018 en 1ste 

wijziging programmabegroting 2017 

-- Akkoord met advies om geen zienswijze in 
te dienen, zowel voor a als b.

15. Voorontwerp bestemmingsplan bebouwde kom 
~ op verzoek van de VVD

Discussie vindt plaats over de in het voorontwerp 
opgenomen wijzigingsbevoegdheden en de 
communicatie hierover.

--

16. Prenatale voorlichting ~ op verzoek van de CU Het College stelt de motie Prenatale voorlichting 
aan de orde tijdens een bijeenkomst met 
ketenpartners op 14-06-2017. De uitkomsten van 
deze bespreking worden in een memo aan de 
raad meegedeeld.

--

17. Sluiting Sluiting om circa 23.10 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 27 juni 2017

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