
Besluitenlijst Raadscommissie 12-01-2022

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 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: mevrouw M. van de Graaf (PvdA-GL) is afwezig

Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw M. Jansen en wethouders D.P. de Kruif en mevrouw A.J. Vlam

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijsten 07-12-2021 & 
08-12-2021 én de actielijst t/m 23-12-2021

De heer Van Schaik verzoekt om een actielijst die up-to-
date is. De griffier heeft dit verzoek reeds bij de directie 
neergelegd. 

Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Jaarwisseling 2021/2022

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
 Corona;
 Schone Lucht Akkoord;
 Het Henschotermeer.

--

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. Delegatie, adviesrecht gemeenteraad en 
participatie onder de Omgevingswet

Op basis van de behandeling in de commissie zal het 
college het voorstel aanpassen (direct van toepassing 
verklaren van de participatiewijzer)

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raad van 27-01-2022

9. Geluidregels Omgevingsplan Gemeente 
Woudenberg

De CDA-fractie zal een aantal vragen alsnog schriftelijk 
stellen.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raad van 27-01-2022
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10. Vaststelling actualisatie Archeologiebeleid en 
beleid ontplofbare oorlogsresten

Onderzoek/bemiddelingspoging post Lambalgen wordt 
toegevoegd aan de actielijst zodat de raad dat traject kan 
volgen.

Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raad van 27-01-2022

11. Vervanging Groot materieel buitendienst De wethouder zal de tijd tot aan de raadsvergadering 
benutten om de gemaakte keuzes (leasen/elektrische 
wagens) nog eens kritisch te bekijken en zich hierover 
nader te laten adviseren.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raad van 27-01-2022

12. Kadernota 2023 VRU – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend

13. Sluiting Sluiting om circa 22.00 uur --

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 08-02-2022

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