
Besluitenlijst Raadscommissie 06-04-2021

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 M.W. Nauta (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 J. van der Laan, namens de Klankbordgroep N224
bij agendapunt 10: mevrouw H. Swellengrebel, mede namens een aantal bewoners van het Woudenbergse buitengebied

    de heer P. Looij, namens Tegenwind Buitengebied Barneveld West
     mevrouw D. van de Wall, namens een aantal inwoners van Woudenberg, Scherpenzeel en Leusden
     de heer A.J. van Koerten, mede namens enkele andere bewoners van het buitengebied

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda o Agendapunt 10 wordt behandeld na agendapunt 8
o Agendapunten 11 t/m 16 worden achter gesloten deuren in 

vertrouwelijkheid behandeld

De agenda is vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst o Actiepunt 8: Sneeuwvrij maken trottoirs/parkeerplaatsen bij 
De Kersentuin door Omnia: de gemeente heeft hier eind 
april een gesprek over met Omnia.

o Actiepunt 9: vracht-/bouwverkeer vanaf de N226 naar de 
Nico Bergsteijnweg: sluipverkeer moet gemeld worden bij de 
politie

De besluitenlijst is vastgesteld en de actielijst is 
bijgewerkt

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Voortgang aanslagoplegging
 Terugkoppeling vanuit Algemeen Bestuur VRU (begroting)

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
 Duurzaamheid in de wijk Hoevelaar 
 Anonieme enquête toegankelijkheid gemeente Leusden

--
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 Lopende bezuinigingsdialoog
 Verkeerssituatie N224/Stationsweg/Zegheweg

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. Kredietvoorstel verkennings-

fase zoekgebied Woudenberg 
Zuid Oost

Dit agendapunt wordt voorafgegaan door een ambtelijke 
presentatie over Zuid Oost en N224.

Dit punt wordt als bespreekstuk behandeld in de 
raadsvergadering van 22-04-2021

10. Motie RES-ontwikkelkader en 
kleinschalige wind o.v.v. GBW 
PvdA-GL en CDA

Het college legt de raad in een memo voor welke suggesties 
wel/niet worden meegenomen in de kaders, uiteraard voorzien 
van argumentatie. Hierover kunnen we dan inhoudelijk van 
gedachten wisselen, alvorens we het participatietraject ingaan. 
Dan hebben we een goede basis om, zo breed en concreet 
mogelijk, de mogelijkheden te verkennen met onze burgers.

Er is opiniërend over dit agendapunt gesproken. 

9. Schorsing De vergadering wordt geschorst tot 07-04-2021 (19.30 uur) --

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

De griffier, De voorzitter,
K. Wiesenekker
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