
Besluitenlijst Digitale Raadscommissie 08-02-2022

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 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 M. Jansen-van Harten en wethouders mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Inspreker: bij agendapunt 8: Beleidsnotitie ingrepen Woningmarkt: de heer R. (Robbert) van Ettekoven (CDJA)

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur --

2. Vaststelling agenda Omdat wethouder De Kruif niet kan deelnemen aan deze 
vergadering wordt agendapunt 9 doorgeschoven naar de 
commissievergadering van 08-03-2022.

Vastgesteld

3. Vaststelling besluitenlijst van 12-01-2022 én de 
actielijst t/m 12-01-2022

Actielijst:
 Aktiepunt 3: komt snel naar de raad toe;
 Aktiepunt 5: afdoeningsdatum wordt toegevoegd
 Aktiepunt 14: PvdA-GL laat de griffie weten of de 

vragen nog ingediend worden.

Vastgesteld

4. Informatie van het college Het college van B&W maakt hier geen gebruik van. --
5. Rondvraag Er worden vragen gesteld aan het college van B&W over:

 belastingheffing 2022
 zaterdagmarkt op het Poortplein
 Kavels Bedrijventerrein

Wethouder Vlam heeft begin maart een gesprek met 
de gedeputeerde inzake de invulling van het proces 
om te komen tot een maatwerk afspraak. De raad 
krijgt een terugkoppeling (via het agendapunt 
informatie van het college).

 Kraam bij Hoogvliet

--
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 Kapot trapje aan de grift
 Ontvangen coronagelden o.a. voor scholen
 Stand van zaken verbouwing rotonde 
 Graffiti verwijderen van borden/kastjes 

De burgemeester komt hierop terug
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. Beleidsnotitie ingrepen Woningmarkt Jongeren van de politieke partijen, waaronder inspreker 

Robbert van Ettekoven (CDJA), zullen worden uitgenodigd 
om in aanloop naar het woonbehoefteonderzoek en de 
woonvisie mee te denken met de gemeente Woudenberg.

Wethouder Treep komt in de aanloop naar de 
raadsvergadering terug op het percentage opkoop 
woningen voor de verhuur van 13% en op de juiste 
interpretatie van de cijfers in tabel 1.

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-02-2022

9. Diverse verordeningen in verband met de 
Omgevingswet

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de 
raadscommissievergadering van 08-03-2022.

--

10. Verordening geurhinder en veehouderij Het college trekt in de aanloop naar de raadsvergadering 
informatie na over de landelijke geurnormen. 
Vooruitlopend daarop wijst ambtenaar Kuperus erop dat 
de geursituatie sinds 2010 dermate is verbeterd, dankzij 
allerhande getroffen maatregelen, dat de gemeente 
Woudenberg op de landelijke norm zit voor een 
concentratiegebied. 

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-02-2022

11. Suppletie-uitkering in het kader van de 
bommenregeling 2022

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 24-02-2022

12. Begroting 2022-2026 STEV – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend

13. Kaderbrief GGDrU 2023 – geen zienswijze -- Er wordt geen zienswijze ingediend

14. Ontwerp kadernota 2023 RUD Utrecht - geen 
zienswijze

De RUD wordt uitgenodigd voor een informatieavond met 
de nieuwe gemeenteraad, zodat de RUD de consequenties 
van de invoering van de omgevingswet en de 
herinrichting van het VTH-beleid op de omgevingsdienst 
in het algemeen en op het ‘Samen op Weg-programma’ in 
het bijzonder kan toelichten.

Er wordt geen zienswijze ingediend

15. Sluiting Sluiting om circa 22.35 uur --
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 08-03-2022

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