
Besluitenlijst Raadscommissie 09-11-2021

Aanwezig: 
de voorzitter : de heer M. van de Hoef
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), mevrouw I.C.C. Houtsma (GBW), 
 de heren, 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 mr. Y.P. van Mastrigt en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Insprekers: bij agendapunt 11: Mark Lie-A-Kwie namens de partij voor de dieren

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1 Opening Opening om 19.30 uur --

2 Vaststelling agenda o De motie vreemd aan de orde van de dag “visie op het 
Henschotermeer”, ingediend door de PvdA-GL- en CDA-fractie, 
wordt geagendeerd als punt 12

o Agendapunt 11 Luchtkwaliteit en SLA in Woudenberg ovv PvdA-
GL wordt behandeld na agendapunt 7

Gewijzigd vastgesteld

3 Vaststelling besluitenlijst 05-10-2021/ 
06-10-2021 én de actielijst tot en met 
06-10-2021

-- Vastgesteld

4 Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
o De inloopavond Klein Maar Fijn Wonen 02-11-2021

De reactie op de zienwijzen gaat t.z.t. bij de stukken.

--

5 Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
o De samenwerksessie met bewoners over zon en wind op 26-10-

2021. De wethouder gaat na of degenen die over dit onderwerp 
hebben ingesproken bij de raadscommissie, persoonlijk zijn 
uitgenodigd voor deze sessie.

o Invoering ja-ja sticker

--

6 Ingekomen stukken o Er zijn schriftelijk technische vragen gesteld over de ingekomen o De SGP-fractie wil IS 9 verwerking 
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stukken. Deze zijn schriftelijk beantwoord (zie bijlage 1). 
o De voorzitter laat weten dat ingekomen stuk 1 Plan van aanpak 

sociaal domein uitgebreid aan de orde komt in januari 2022.

wensen en bedenkingen raad 
participatie grootschalig zon en wind 
agenderen voor de commissie-
vergadering van 07-12-2021. De 
motivatie hiervoor volgt nog.

7 Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8 Transitievisie warmte -- Dit punt wordt als hamerstuk behandeld 

in de raadsvergadering van 25-11-2021
9 Begrotingswijziging 2021 GGDrU – 

geen zienswijze
-- Er wordt geen zienswijze ingediend.

10 Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 
2020 ovv SGP

-- Er is opiniërend over dit agendapunt 
gesproken.

11 Luchtkwaliteit en SLA in Woudenberg 
ovv PvdA-GL

o Het college wil actief inzetten op bewustwording en voorlichting 
van inwoners om overlast van houtstook te voorkomen.

o Inwoners moeten elkaar aanspreken op de eigen 
verantwoordelijkheid.

o De gemeente Woudenberg is aangesloten bij de 
uitvoeringsagenda (plan van aanpak vanuit de Provincie), maar 
is ook bereid om het Schone Lucht Akkoord van de Provincie te 
ondertekenen. 

Er is opiniërend over dit agendapunt 
gesproken.

12 Motie vreemd aan de orde van de dag 
“Visie op het Henschotermeer”

o De PvdA-GL-fractie dient, samen met de CDA-fractie, een motie 
vreemd aan de orde van de dag “visie op het Henschotermeer” 
in.

o Wethouder Vlam zal de raad informeren, zodra de plannen, incl. 
planning, bekend zijn (en aan de minimale eisen voldoen).

Deze motie wordt ingetrokken.

13 Sluiting Sluiting om circa 22.40 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 07-12-2021

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