
Besluitenlijst Raadscommissie 04 -10 - 2022

Aanwezig: 
de voorzitter : de heer J.H. Bessembinders
de griffier : mevrouw E.M.H. Lemaier
De leden : mevrouw J. Wams (PvdA-GL), mevrouw S.A. den Herder (GBW), de heren K.J. Stalman (VVD), 
 M. Hardeman (CDA), L. Wijnberg – van Benthum (CDA), P. van Schaik (GBW), J. Westenberg (GBW), B.S. de Jong (GBW), B. Bosman (CU), 
 G.A.R. van der Linden (CU), H.M. van Veldhuizen (SGP), V.M. Holleman (SGP), G.J. Heldoorn (SGP), J. de Vogel (SGP) en K.H.J. van de Wetering   
lllllllllllllllllllllllllll(PvdA-GL)

Met kennisgeving afwezig: -

Verder zijn aanwezig: Burgemeester mevrouw M. Jansen-van Harten en wethouders D.J. de Kruif, M. van de Graaf en H.J. Molenaar.

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.00 uur --
2. Vaststelling agenda -- Vastgesteld
3. Vaststelling besluitenlijst van 06-09-2022

én de actielijst tot en met 06-09-2022
-- Vastgesteld. Ten aanzien van drie aan

de raad gerichte brieven heeft het 
presidium op 11 oktober besloten:
 Stichting Suïcidepreventie: v.k.a.
 Twee brieven van inwoners van 

Woudenberg: ter afhandeling in 
handen stellen van het college 
van B&W met het verzoek de 
gemeenteraad te informeren over
de afhandeling

4. Informatie van het college Het college van B&W geeft informatie over:
 Wethouder De Kruif: Gemeente Woudenberg wil 

fietspad De Groep verbreden. Het project komt in 
aanmerking voor subsidie en rijksbijdrage. De kosten 
worden volledig gedekt als het verzoek gehonoreerd 
wordt.

--

5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:
- Het lid De Jong: Centrumplan en dan specifiek de 
vergunningsaanvraag van de heer Van L.
- Het lid De Jong: inloopmiddag/avond over 

- Het college, bij monde van 
wethouder Molenaar zegt toe de 
vervolgvragen van het lid De Jong
over het Centrumplan schriftelijk 
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toekomstplannen Henschotermeer
- Het lid Van Veldhuizen: De Laan 1940-1945

te beantwoorden.
- Het college, bij monde van 

wethouder De Kruif zegt toe de 
vervolgvragen van het lid Van 
Veldhuizen schriftelijk te 
beantwoorden. De wethouder 
geeft aan dat het afdoen van de 
vraag door het uitzoekwerk wat 
betreft de parkeerdruk en normen
meer tijd kost dan gebruikelijk.

- Het college zegt toe de na de 
deadline binnengekomen 
rondvraag van dhr. De Jong 
inzake de bijeenkomst over het 
Henschotermeer schriftelijk te 
beantwoorden en de vragen 
omwille van de datum van de 
bijeenkomst te doen.

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

Vastgesteld

7. Externe betrekkingen Er zijn geen vragen gesteld over de externe betrekkingen. Vastgesteld
8. Aanwijzing lokale omroep -- Dit punt wordt als hamerstuk 

behandeld in de raadsvergadering 
van 20-10-2022

9. Beleidsbegroting 2023-2026 -- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 20-10-2022

10. Sluiting Sluiting om 00:20 (5 oktober)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op 08-11-2022:

De loco-griffier, De voorzitter,
E.M.H. Lemaier  J. Stalman
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