
Raadscommissie dinsdag 02-06-2020

In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus vindt de vergadering digitaal 
plaats. U kunt de vergadering via onze website (www.woudenberg.nl) volgen. 

Aanvang : 19.30 uur
Voorzitter : de heer M. van de Hoef
Griffier : de heer K. Wiesenekker 

De voorlopige agenda luidt als volgt:

Punt Onderwerp Karakter

1. Opening --
2. Vaststelling agenda Besluitvormend
3. Vaststelling besluitenlijst van 06-05-2020 én de actielijst tot en met 06-05-2020 Besluitvormend
4. Informatie van het college --
5. Rondvraag --
6. Ingekomen stukken --
7. Externe betrekkingen --
8. Groenbeleidsplan Gemeente Woudenberg 2020 Besluitvormend
9. VTH-beleid uitvoering omgevingsrecht gemeente Woudenberg Besluitvormend
10. Bestemmingsplan Prangelaar ong. Besluitvormend
11. Grondstoffenbeleidsplan en communicatiecampagne kwaliteitsverbetering afval

Op verzoek van de VVD- en GBW-fractie
Opiniërend

12. Wensen en bedenkingen herziening beleidsregels planologische afwijkingen Opiniërend
13. Ontwerpbegroting 2021 GGDrU - zienswijze Besluitvormend
14. Diverse financiele stukken VRU - zienswijze Besluitvormend
15. Sluiting --

Inspreken:
Omdat de vergadering digitaal plaatsvindt, is er besloten dat het inspreken in de 
raadscommissie alleen schriftelijk mogelijk is. Tot uiterlijk 29 mei voor 16.00 uur kunt u uw 
inspreekbijdrage bij de griffie indienen. Wanneer u de bijdrage uiterlijk op 24 mei bij de griffie 
indient dan wordt deze al aan de commissieleden voorgelegd. Voor de commissieleden is het 
dan mogelijk schriftelijk vragen aan u te stellen. Indien aan de orde ontvangt u deze vragen op 
25 mei van de griffie. U wordt verzocht de beantwoording van deze vragen uiterlijk 29 mei voor 
16.00 uur bij de griffie aan te leveren. De commissieleden kunnen uw antwoorden dan 
betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel. 

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om schriftelijk in te spreken in de 
commissievergadering dan kunt u uw inspraakreactie mailen naar de griffie van de 
gemeenteraad via e-mailadres: griffie@woudenberg.nl.

Stukken online:
De agenda en agendastukken vindt u online. 
Ga naar www.woudenberg.nl  | Bestuur en Organisatie | Vergaderingen. 
Later vindt u hier ook het audioverslag van de vergadering terug.

http://www.woudenberg.nl/



