Besluitenlijst Raadscommissie 04-02-2020
Aanwezig:
de voorzitter: de heer M. van de Hoef
de griffier : de heer K. Wiesenekker
De leden
: mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren K.J. Stalman
(VVD), S. Smit (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), W.A. Merkens (GBW),
B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)
Met kennisgeving afwezig: de heer A. Vink (GBW)
Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep
Punt

Voorstel

Korte toelichting

Besluit

1.

Opening
De heer Van den Dool/SGP schuift tijdens de
opening aan.

Opening om 19.30 uur.

--

2.

Vaststelling agenda

3.

Vaststelling besluitenlijst 07-01-2020 én de
actielijst tot en met 07-01-2020

4.

Informatie van het college
Mevrouw Houtsma/GBW schuift om circa 19.40
uur aan.

5.

Rondvraag

In het Presidium is afgesproken dat er voortaan voor raadsen commissieleden een spreektijd van max. 5 min. per
termijn geldt (excl. interrupties
De heer Bessembinders/CDA wil agendapunt 10
Ongewijzigd vastgesteld
vertrouwelijk behandelen. De overige fracties zijn hier
geen voorstander van, daarom wordt dit agendapunt in
openbaarheid behandeld.
Wethouder Vlam geeft antwoord op de vraag van de heer
Vastgesteld
Van den Dool (SGP) of het alternatief waar in 2013 budget
voor is gereserveerd (een vrij liggend fietspad ten
noorden van de Nico Bergsteijnweg) is onderzocht en
overwogen.
Het college van B&W geeft informatie over:
-o Materieel & specialismes brandweerkorps
Woudenberg
o Cookies gemeentelijke website
o Corona-virus.
Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
-o Afvalverwerking
o Keukentafelgesprekken Huishoudelijke zorg
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o Stichting Burger initiatief Woudenberg
Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de
ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie
bijlage 1).

6.

Ingekomen stukken

7.

Externe betrekkingen

Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen.

8.

Nota Ruimtelijke Kwaliteit

--

9.

Burgerleden en Ruimtelijke Kwaliteit

--

10.

Klein maar fijn wonen – op verzoek v/d GBWfractie

11.

Toenemend verkeer Gemeente Woudenberg –
op verzoek v/d CDA- en de GBW-fractie

Er wordt opiniërend gesproken over dit agendapunt, dat
op verzoek v/d GBW-fractie is geagendeerd met als doel
om met het College van B&W in gesprek te gaan over het
(te lange) tijdspad van Klein maar Fijn wonen en over
mogelijke alternatieve locaties.
Er wordt opiniërend gesproken over dit agendapunt, dat
op verzoek van de CDA- en GBW-fractie is geagendeerd.
De CDA-fractie wil met de wethouder in gesprek gaan over

De PvdA-GL-, GBW- en CDA-fractie
willen ingekomen stuk 6: memo
prestatieafspraken agenderen. Een
schriftelijke toelichting van de fracties
volgt. PvdA-GL levert volgende week
een notitie aan.
-Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 20-02-2020
Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 20-02-2020
--

--

een aantal conclusies uit dit onderzoek (Hoofdstuk 6).
De GBW-fractie wil met het college in gesprek over de
uitkomst van het onderzoek en te nemen maatregelen.
12.
13.

Begroting 2020 en meerjarenbegroting STEV –
geen zienswijze
Kaderbrief GGDrU 2021 - zienswijze

---

Er wordt geen zienswijze ingediend

14.

Sluiting

Sluiting om circa 22.35 uur

Dit punt wordt als bespreekstuk
behandeld in de raadsvergadering
van 20-02-2020
--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 03-03-2020
De griffier,
De voorzitter,
K. Wiesenekker
M. van de Hoef
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