
Besluitenlijst digitale Raadscommissie 12-01-2020

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 K.J. Stalman
 (VVD), K.H.J. van de Wetering (PvdA-GL), M. Hardeman (CDA), J.H. Bessembinders (CDA), M. van de Hoef (GBW), 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: de heer J. van Gulik, mevrouw S. Bollen en de heer G.G. Prinsen namens de firma Stuivenberg bij agendapunt 8: 
      Vaststellen Bestemmingsplan Griftdijk 28 

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda De CDA-fractie wil agendapunt 9: Inspiratiegids beeld- en 
stedenbouwkundige kwaliteit Kostverloren en 
exploitatiegebied van de agenda af laten halen, omdat het 
volgens hen nog niet rijp is voor besluitvorming (eerst de 
centrumvisie afronden).

Agendapunt 9 blijft op de agenda 
staan; de agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst 08-12-2020 én de 
actielijst t/m 17-12-2020

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o De rapportage COVID-19;
o De jaarwisseling 2020-2021

o Het sfeerbeeld volgt via de ingekomen stukken
o De vragen die de fracties tijdens de rondvraag 

wilden stellen over dit onderwerp zijn bij dit 
agendapunt betrokken.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De verkeersveiligheid op Rembrandtlaan;
o De situatie in Woudenberg m.b.t. eventuele gedupeerden 

--
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van de kindertoeslagaffaire; 
o Het beleid in Woudenberg m.b.t. terugvordering van 

bijstand; 
o Het onderzoek/de enquête van de coalitiepartijen naar de 

zondagsopenstelling van winkels
6. Ingekomen stukken Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de 

ingekomen stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie 
bijlage 1). 

--

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Vaststellen Bestemmingsplan Griftdijk 28 -- Dit punt wordt als bespreekstuk 

behandeld in de raadsvergadering 
van 28-01-2021 

9. Inspiratiegids beeld- en stedenbouwkundige 
kwaliteit Kostverloren en exploitatiegebied

-- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 28-01-2021

De vergadering wordt om circa 23.06 uur geschorst tot 13-01-2021 19.30 uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 18-02-2021

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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