
Besluitenlijst Raadscommissie 03-03-2020

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 M.W. Nauta (VVD), 
S. Smit (PvdA-GL), M.C. Haverkamp (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) (tot circa 22.15 uur) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: de heer A. Vink (GBW) | hij wordt niet vervangen
      de heer K.J. Stalman (VVD) | hij wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)
      de heer M. Hardeman (CDA) | hij wordt vervangen door de heer M.C. Haverkamp (CDA)

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

Inspreker bij agendapunt 9: mevrouw S. Bollen namens de Stichting Duurzaam Woudenberg

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur. --
2. Vaststelling agenda Agendapunt 9 wordt na agendapunt 6 behandeld.                                                                                                                     Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van 04-02-2020 én 

de actielijst tot en met 04-02-2020
Actiepunt 13 komt z.s.m. in Q2 naar de Raad. Vastgesteld                                         

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o Het Coronavirus: wat is de huidige stand van zaken?

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o (communicatie over) rioolheffing bij garageboxen
o de N224: 

Het college laat weten wanneer de weginspectie van de 
Laagerfseweg wordt gehouden.

o cliëntondersteuning 
Het college zegt informatie toe over het Koploperprogramma 
cliëntondersteuning.

--

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

--
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7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Integraal Huisvestings Plan Onderwijshuis-

vesting Gemeente Woudenberg
Mevrouw Stevering van PentaRho schuift aan bij de bespreking van dit 
agendapunt.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-03-2020

9. Oplegger Aanpak Duurzaamheid Gemeente 
Woudenberg

 Het college zegt een cijfermatig overzicht toe van de 
duurzaamheidsdoelstellingen

 Het college informeert de raad over stand van zaak vraagstuk OZB 
i.r.t. zonnepanelen

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-03-2020

10. Herstelbesluit Bestemmingsplan Bebouwde 
Kom naar aanleiding van de uitspraak Raad 
van State

Raadslid Molenaar verlaat de vergadering bij aanvang van dit 
agendapunt, om circa 22.15 uur

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-03-2020

11. Vaststelling Bestemmingsplan Ringelpoel 7 -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-03-2020

12. Voorbereidingsbesluit Parallelweg 2/2a eo. Het raadsvoorstel voor het voorbereidingsbesluit wordt aangepast; om 
alle verwarring te voorkomen wordt het adres per pand er uitgelaten.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 26-03-2020

13. Memo vragen Prestatieafspraken januari 
2020 op verzoek van de PvdA-GL-, CDA en 
GBW-fractie

 PvdA-GL heeft de notitie ‘ontwikkeling Volkshuisvesting 
Woudenberg 2020’  geschreven, welke wordt besproken.
De griffie zal de reactie van het college op deze notitie naar de 
Raad mailen.

 GBW gaat in op de afspraken in het Prestatiecontract 2020 met 
betrekking tot tegenstellingen die lijken te ontstaan door de 
aangekondigde daling van de investeringscapaciteit van Omnia 
Wonen en de mogelijke consequenties hiervan voor de aantallen te 
realiseren Woudenbergse sociale huurwoningen.

 CDA maakt zich zorgen over de aantallen nieuw te
 realiseren sociale huurwoningen per jaar door Omnia.
 Wethouder Treep vraagt bij Stec na of het voor Woudenberg, in 

het licht van het woonbehoefteonderzoek, een goede optie zou zijn 
om een koopgarant fonds in te stellen. 

--

14. Sluiting Sluiting om circa 23.45 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 07-04-2020

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