
Besluitenlijst Raadscommissie 05-10-2021

Aanwezig: 
de voorzitter : 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 J.H. 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: wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Insprekers: bij agendapunt 8: De heer Van Beek namens mevrouw Van Beek-Buchwalder (bewoner N. Bergsteijnweg)
 De heer Van Zuijlen (bewoner Koning Willem III straat), mede namens het bewonerscollectief en omwonenden
 De heer Rutgers (N. Bergsteijnweg)
 De heer Van Beek, namens het bewonerscollectief

bij agendapunt 11: De heer Prinsen, mede namens de heer Meekel
 bij agendapunt 12: Mevrouw Molenaar en mevrouw Van der Heijden
 De heer Pater, eigenaar Zegheweg 8a

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda Ordevoorstel:
 Agendapunt 9 verplaatsen naar de uitloopavond van 

06-10-2021 en deze fysiek behandelen in de aula van 
de begraafplaats.

 De agendapunten 8/11/12 meteen na dit agendapunt 
behandelen, omdat daar insprekers voor zijn.

Het ordevoorstel wordt aangenomen 
waardoor de agenda gewijzigd wordt 
vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 07-09-2021 
én de actielijst t/m 07-09-2021

-- Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Casus leerlingenvervoer;
 Investeringsbesluit Klein maar fijn wonen (het 

collegeadvies volgt 07-10-2021 via de verzamelmail)
 Investeringskrediet aanpassing Rotonde N224/N226

--
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5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
 geldautomaten van Geldmaat
 grondstoffenbeleidsplan – luiers (stand van zaken) 

--

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

PvdA-GL laat ingekomen stuk 8 
Luchtkwaliteit en SLA in Woudenberg 
agenderen voor de raadscommissie-
vergadering van 09-11-2021. De 
motivering volgt.

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. --
8. Herinrichting N. Bergsteijnweg 

beantwoording wensen en bedenkingen
o.v.v. de CDA-, PvdA-GL- en SGP-fractie

 Er is opiniërend over dit agendapunt gesproken.
 De heer Hardeman/CDA dient nog een aantal 

technische vragen in. Bij de beantwoording hiervan 
(via een verzamelmail) wordt ook het antwoord op de 
technische vraag over het kruispuntplateau in de Nico 
Bergsteijnweg meegenomen.

--

9. Begroting 2022 en meerjarenbegroting 
2023-2025

Dit agendapunt wordt behandeld tijdens de uitloopavond 
van 06-10-2021.

--

10. Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort -- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering van 
28-10-2021

11. Bestemmingsplan Haarweg 8 -- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering van 
28-10-2021

12. Bestemmingsplan Zegheweg 8a -- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering van 
28-10-2021

13. Wensen en bedenkingen afwegingskader 
zon en wind

Dit agendapunt wordt behandeld tijdens de uitloopavond 
van 06-10-2021

--

14. Cliëntervaringsonderzoek Jeugdwet 2020 
o.v.v. de SGP-fractie

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de 
raadscommissievergadering van 09-11-2021.

--

15. Sluiting Sluiting om circa 23.56 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 09-11-2021

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