
Besluitenlijst Raadscommissie 07-01-2020

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. van de Hoef (GBW), 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 Vink (GBW) is afwezig; hij wordt niet vervangen

Verder zijn aanwezig: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening o Opening om 20.00 uur
o We hebben een nieuwe zitplaatsindeling 
o Artikel 1 van de Grondwet hangt in de raadzaal

--

2. Vaststelling agenda --                                                                                                        Vast     Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst 10-12-2019 én 

de actielijst t/m 10-12-2019
-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o De vuurwerkschade tijdens de jaarwisseling 
o De gesloten koopovereenkomst (Parallelweg 3) met Welkoop
o De openbare orde die verstoord is bij café Moestas
o De mailing over gebruik van vuurwerk, het melden van 

vuurwerkmisstanden & kosten v/d telefoonring 
o De overwegingen bij een mogelijk vuurwerkverbod
o Het terugkrijgen van gronden en de invulling van die locatie
o Voortgang ontwikkeling  Nijverheidsweg fase 2:

er volgt een memo van het college
o Inbraken in Woudenberg
o Vuurwerkoverlast

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De stand van zaken van onze Woondeal

--

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

De heer Van den Dool laat weten nog terugkomt op  de 
beantwoording van de door hem gestelde technische vragen.

De SGP-fractie verzoekt de overzichtscijfers m.b.t. de 
woningbouw (ingekomen stuk 13) opnieuw op de lijst van 
ingekomen stukken te plaatsen.

IS 05 Motie toenemend verkeer gem. Woudenberg
De CDA-fractie wil stuk 5c: onderzoek toenemend verkeer 
gemeente Woudenberg agenderen voor de 
raadscommissievergadering van 04-02-2020. 
Motivatie: het CDA wil met de wethouder in gesprek over 
conclusies uit dit onderzoek (Hoofdstuk 6).

De GBW-fractie wil 5a/b/c laten agenderen voor de 
raadscommissievergadering van 04-02-2020. 
Motivatie: GBW wil in gesprek met het college over de 
uitkomst van het onderzoek en de te nemen maatregelen.

IS 07 Memo Klein maar fijn wonen
De GBW-fractie wil 7a/b laten agenderen voor de 
raadscommissievergadering van 04-02-2020. 
Motivatie: GBW wil in gesprek met het college over het (te 
lange) tijdspad van Klein maar Fijn wonen en over 
mogelijke alternatieven (locaties).

Dit overzicht wordt op de IS-lijst 
voor de raad van 
23-01-2020 geplaatst. 

Genoemde stukken worden 
geagendeerd voor de 
raadscommissievergadering van 
04-02-2020.

Genoemde stukken worden 
geagendeerd voor de 
raadscommissievergadering van 
04-02-2020.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Strategische Agenda Regio Amersfoort 

2019-2022
-- Dit punt wordt als bespreekstuk 

behandeld in de raadsvergadering 
van 23-01-2020.

9. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-01-2020.

10. Suppletie-uitkering  in kader van de 
bommenregeling 2020

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-01-2020.

11. Fietsverbinding Oost-West – wensen en 
bedenkingen

Dit agendapunt is bedoeld als ophaalmoment voor het college, 
daarom wordt de leden van de raadscommissie verzocht om hun 

De wensen en bedenkingen van de 
leden van de raadscommissie zijn 
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wensen en bedenkingen naar de griffier te mailen.

Het college komt nog terug op de vraag van de heer 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.

opgehaald.

12. Verkenning verkeerskundige 
mogelijkheden – op verzoek van de VVD- 
GBW- en CDA-fractie

De VVD-fractie wilde dit punt agenderen omdat zij van mening is 
dat het gezien de ontwikkelingen op de N224 zaak is om deze 
studie goed te bespreken. De studie geeft een doorkijk naar de 
mogelijkheden van de verdere ontwikkeling van Woudenberg Zuid 
Oost en de ontsluiting daarvan. De VVD constateert dat deze 
verkenning impact heeft voor de ontwikkeling Zuidoost, voor de 
mogelijkheid van een nieuw bedrijventerrein voor onze 
ondernemers. Daarnaast heeft het impact  op de drukte op de 
N224, welke nu ook al als druk ervaren wordt. 

De CDA-fractie wilde dit punt agenderen gezien de mogelijke 
invloed op de ontwikkeling van Zoekgebied 5 en op de 
verkeersdruk van de N224.

De GBW-fractie wilde dit punt agenderen omdat zij met het 
college in gesprek wil over het concept POVI. Ook voor het geval 
het gebied Woudenberg ZO geen plek krijgt in de POVI.

--

13. Prestatieafspraken 2020 – op verzoek van 
de PvdA-GL-fractie

De PvdA-GL-fractie wil dit punt agenderen omdat zij de 20% 
lokaal maatwerk in de PA mist. Verder ook welke sociale 
grondprijs Vallei Wonen/Omnia wenst om jaarlijks 20 sociale 
huurwoningen te realiseren.

Wethouder Treep komt in een memo terug op de gestelde vragen, 
die de raadscommissieleden ook nog zullen aanleveren bij de 
griffier.

--

14. Evaluatie bestrijding eikenprocessierups – 
op verzoek van de PvdA-GL-fractie

PvdA-GL wil dit punt agenderen omdat met het voorgestelde 
scenario (2) consequenties heeft voor de volksgezondheid en de 
ongerustheid van de bevolking.

De PvdA-GL-fractie overweegt om tijdens de raadsvergadering 
met een motie vreemd aan de orde van de dag te komen.

--

15. Kadernota 2021 VRU – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze 
ingediend.
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16. Kadernota 2021 RUD - geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze 
ingediend.

17. Sluiting Sluiting om circa 23.45 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 04-02-2020

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker M. van de Hoef
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