
Besluitenlijst Raadscommissie 07-12-2021

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 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 mr. Y.P. van Mastrigt en wethouders D.P. de Kruif, mevrouw A.J. Vlam en mevrouw M.H. Treep

Insprekers bij agendapunt 9: De heer Kwakernaak en de heer Van der Graaf, namens de buurtbewoners van de Daantgenshof en 
    de heer De Heus (eigenaar van het pand)
Insprekers bij agendapunt 11: De heer Ten Wolde, voorzitter Stichting Duurzaam Woudenberg

Punt Voorstel Korte toelichting Besluit

1. Opening Opening om 19.30 uur. --

2. Vaststelling agenda De voorzitter stelt voor om de behandelvolgorde als volgt 
te wijzigen: na agendapunt 7 zullen we eerst agendapunt 
9, daarna agendapunt 10, daarna agendapunt 11 en 
daarna agendapunt 15 behandelen. 

Dit ordevoorstel wordt overgenomen/ 
de agenda wordt gewijzigd 
vastgesteld.

3. Vaststelling besluitenlijst van 09-11-2021 én de 
actielijst t/m 09-11-2021

Wethouder De Kruif Laat tijdens de raadsvergadering van 
23-12-2021 weten hoe & wanneer actiepunt 6: De 
oplegger notitie burger-participatie naar de raad komt. 
(Intussen is al meegedeeld dat dit in de raad van januari 
2022 zal zijn).

Vastgesteld

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

 De voorliggende wijziging van het wetsvoorstel van de 
Huisvestingswet 2014
Wethouder Treep gaat na of het haalbaar is om via 
een memo inzichtelijk te maken wat deze wijziging 
inhoudt voor Woudenberg

 Fietssuggestiestrook en parkeervakken Laan 1940-

--
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1945  
 Grondverkoop aan ontwikkelaars
 De PvdA-GL stuurt de rondvraag over 

zelfbewoningsplicht alsnog naar de griffie. Deze 
vragen zullen schriftelijk worden beantwoord.

 Wethouder Treep gaat na of er een volgende keer een 
‘was-wordt-lijstje’ toegevoegd kan worden aan de 
Prestatieafspraken 

 De GBW-fractie laat weten dat zij aanvullende 
schriftelijke vragen over de ‘ eerstelijnszorg’ zal 
indienen.

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. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Meent 9
 Raadslid Merkens/GBW neemt niet deel aan de 

beraadslagingen i.v.m. persoonlijk belang.
 Voorafgaand aan de raadsvergadering ontvangen de 

raadsleden een aangepaste zienswijzenota

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-12-2021

9. Vaststelling bestemmingsplan Nico 
Bergsteijnweg 64

-- Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-12-2021

10. Uitwerking denkrichtingen 3, 76 en 80 
bezuinigingsdialoog

-- Dit punt wordt als hamerstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-12-2021

11. Tweede Herstelplan De heer Ten Wolde, voorzitter Stichting Duurzaam 
Woudenberg, zal via de griffie laten weten welk 
beleid(svoornemen) op het gebied van milieu, 
duurzaamheid en klimaat wat hem betreft echt niet 
wegbezuinigd mag worden (prioritering).

Dit punt wordt als bespreekstuk 
behandeld in de raadsvergadering 
van 23-12-2021

12. Verordening Sociaal Domein -- Wordt behandeld op de uitloopavond 
op 08-12-2021

13. Financiële Najaarsrapportage 2021 -- Wordt behandeld op de uitloopavond 
op 08-12-2021
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14. Belastingverordeningen 2022 Wordt behandeld op de uitloopavond 
op 08-12-2021

15. Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s – 
geen wensen en bedenkingen

-- Er worden geen wensen en 
bedenkingen ingediend

16. Schorsing De vergadering wordt om 23.30 uur geschorst tot 
08-12-2021 om 19.30 uur.

--

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raadscommissie op: 12-01-2022

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