
Besluitenlijst Raadscommissie 11-05-2021

Aanwezig: 
de voorzitter : mevrouw I.C.C. Houtsma
de griffier : de heer K. Wiesenekker 
De leden : mevrouw C. van Oosterom (CU), mevrouw K.E. Schipper (GBW), mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL), de heren M. van de Hoef (GBW),
    K.J. Stalman (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), P. van Schaik (GBW), 
    W.A. Merkens (GBW), B. Bosman (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), H.J. Molenaar (SGP) en J.A. Mulder (SGP)

Met kennisgeving afwezig: -

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

Insprekers bij agendapunt 8: mevrouw Van Waveren en de heer Van Raaij (namens een aantal sportverenigingen; korfbal/volleybal/Longa/voetbal), 
de heer Riezebosch (als buurtsportcoach), de heer Van der Mijl (namens partners Cultuurhuis), de heer Veldhuizen (namens de Stichting Oud 
Woudenberg), Herman van Bussel (namens de ALV van De Kleine Schans), mevrouw Schaling (namens Stichting Coalitie Erbij Woudenberg), mevrouw Van 
Vliet (namens de Adviesraad Sociaal Domein) en de heer De Groot (bibliotheek Eemland)

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda  Agendapunt 8 wordt na dit agendapunt behandeld
 College vindt het niet opportuun om agendapunt 12 op 

dit moment te bespreken omdat de DES een bezwaar--
schrift heeft ingediend. De fracties willen dit agendapunt 
wel behandelen, dus het blijft op de agenda staan.

De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld

8. Witboek bezuinigingsdialoog 2020-2021 De leden van de raadscommissie buigen zich vanavond over 
het proces van de bezuinigingsdialoog. De inhoudelijke 
behandeling en besluitvorming is in juni omdat er dan een 
completer beeld is van de financiële huishouding van de 
gemeente en er pas dan een integrale afweging kan worden 
gemaakt. Hierbij worden alle programma’s van de begroting 
betrokken. Juist die integrale afweging maakt het gewenst 
dat de raadscommissie zich eerst in juni over de inhoud van 
de voorstellen in het witboek buigt.

De insprekers reageren zowel op het proces als de inhoud. 

Dit punt wordt opnieuw geagendeerd 
bij de behandeling van de Kaderbrief in 
juni/juli 2021:

 op 08-06-2021 (beeldvormend)

 op 22-06-2021 (oordeelsvormend)

 op 01-07-2021 (besluitvormend)

1



De gemeenteraad neemt de inspraakreacties mee in de 
voorbereiding van de inhoudelijke voorstellen en de 
behandeling van de Kaderbrief in juni/juli.

NB! Schorsing De vergadering wordt geschorst tot 12-05-2021 (19.30 uur). --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 01-06-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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