
Besluitenlijst Raadscommissie 10-12-2019 

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. van de Hoef (GBW), M. Hardeman (CDA), M.W. Haverkamp (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 op 10-12-2019: de heer K.J. Stalman (VVD); hij wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)
 de heer J.H. Bessembinders (CDA); hij wordt vervangen door de heer M.C. Haverkamp (CDA)
 de heer A. Vink (GBW); hij wordt niet vervangen

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

Inspreker: de heer dr. M. Pen, namens de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
 de heer Van Kolfschoten | DES bij agendapunt 8a

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 20.00 uur. --
2. Vaststelling agenda De PvdA-GL-fractie wil het vertrouwelijke stuk bij de bespreking 

van agendapunt 11 betrekken. 

Het college verzoekt agendapunt 12 van de agenda af te halen.

o De agenda wordt vastgesteld.
o Over het vertrouwelijke stuk bij 

agendapunt 11 zal in besloten-
heid worden gesproken.

o Agendapunt 12 wordt van de 
agenda afgehaald.

3. Vaststelling besluitenlijst 12-11-2019 
én de actielijst t/m 12-11-2019

Het college geeft van een aantal actiepunten aan wanneer 
deze kunnen worden afgedaan:
o Actiepunt 1: bij de ingekomen stukken van de 

raadsvergadering van 19-12-2019
o Actiepunt 4: in het 1e kwartaal van 2020
o Actiepunt 6: bij de ingekomen stukken van de 

raadsvergadering van 19-12-2019

De besluitenlijst wordt vastgesteld 
en de actielijst wordt bijgewerkt.
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o Actiepunt 7: bij de ingekomen stukken van de 
raadsvergadering van 19-12-2019 (bij de 
voortgangsrapportage)

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o bodemkwaliteitskaart / bodembeheer / PFAS
o Uitstel verhuizing Basisregistratie BAG/WOZ naar  

Veenendaal

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o Kosten naturalisatieproces 

Wethouder Treep komt hier in een memo op terug.
o Zoekgebied 5 Woudenberg Zuid-Oost ontwikkelingen 

bedrijven en woningbouw
o Aantal auto-inbraken
o Stand van zaken Van Appeldoorn

De burgemeester stuurt via de griffie een link naar  de 
raadsleden toe van de last onder dwangsom die is 
opgelegd.

o Bestrijding eikenprocessierups m.b.v. Xentarie
o Leegstand winkelcentrum
o Ondertunneling van het spoor bij Maarsbergen
o Stand van zaken Motie vreemd aan de orde van de dag 

BuitenBeter App
Wethouder Treep laat weten dat de BuitenBeter-app  niet 
AVG-proof is. De Fixi-app is dat wel, dus daar zullen wij 
gebruik van gaan maken 

--

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

Ingekomen stuk 7: evaluatie  
Eikenprocessierups wordt 
geagendeerd voor de commissie-
vergadering van januari, op 
verzoek van de PvdA-GL-fractie, 
omdat deze fractie bezorgd is over 
de gezondheid van inwoners.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Rekenkameronderzoek VN-verdrag 

handicap
De heer Pen laat, namens de rekenkamercommissie Vallei en 
Veluwerand, weten dat Woudenberg een degelijke basis heeft 
gelegd voor een inclusieve samenleving

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
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De Raad wordt op de hoogte gehouden van de vervolgstappen / 
de stand van zaken middels voortgangsrapportages.

van 19-12-2019.

8a. E-mail Winkeliersvereniging DES over 
het gebruik van de leiboomframes in 
het centrum

In verband met de actualiteit heeft de SGP-fractie verzocht dit 
punt aan de agenda toe te voegen. Het presidium heeft met dit 
verzoek ingestemd.

Het college gaat in gesprek met de DES en start met een 
schone lei; als ware er nog geen verzoek/uitspraak gedaan.

--

11. Aankoop gronden fase 2 Hoevelaar Verkeersonderzoek Hoevelaar komt voor januari 2020 op de 
actielijst.

In Q1 2020 ontvangt de Raad een plan waarin staat wat er met 
de opstallen aan de Laagerfseweg 45 gaat gebeuren.

De PvdA-GL-fractie stelt ook een aantal vragen in beslotenheid 
over een vertrouwelijke stuk. 

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 19-12-2019.

-- Schorsing vergadering om ± 23.55 
uur

De vergadering wordt geschorst om ± 23.55 uur en wordt 
vervolgd op 11-12-2019 om 20.00 uur

--
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Besluitenlijst Raadscommissie (uitloop) 11-12-2019 

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), A. Vink (GBW), B. Bosman (CU), J.C. van den Dool (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig op 10-12-2019: de heer K.J. Stalman (VVD); hij wordt vervangen door de heer M.W. Nauta (VVD)
 mevrouw Van de Graaf (PvdA-GL); zij wordt vervangen door de heer W.P.R. v/d Steen (PvdA-GL) 
 de heer J.H. Bessembinders (CDA); hij wordt niet vervangen
 de heer A. Vink (GBW); hij wordt niet vervangen
 de heer J.A. Mulder (SGP); hij wordt niet vervangen

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

-- Heropening vergadering om 20.00 uur De vergadering is op 10-12-2019 om ± 23.55 uur 
geschorst en wordt nu vervolgd.

--

9. Financiële Najaarsrapportage 2019 Het overzicht re-integratietrajecten komt op de 
actielijst voor januari 2020.

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 19-12-2019.

10. Vaststelling Integrale verordening Sociaal 
Domein 2020

Er volgt nog een memo met het antwoord op de 
vraag van de heer Van den Dool (SGP) over 
bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage CAK.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 19-12-2019.

12. Vaststelling bestemmingsplan Ringelpoel 
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Het college heeft verzocht  dit punt van de agenda 
af te halen in verband met een procedurefout.

Dit punt wordt van de agenda af 
gehaald.

13. Wijziging Gemeenschappelijke regeling 
RWA

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 19-12-2019.
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14. Belastingverordeningen 2020 De OZB-Tarieven volgen voorafgaand aan de Raad. Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 19-12-2019.

15. Zienswijze lidmaatschap WGSO ~  geen 
zienswijze

-- Er wordt geen zienswijze 
ingediend

16. Sluiting Sluiting om circa 21.50 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 07-01-2020.

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

5


	

