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BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

Openbaar 

2021-06-01 Z.330972  K. Kuperus Verzoek actie gemeente 

Woudenberg ivm plannen 

Scherpenzeel zon en 

wind opwek 

Instemmen met reactie brief. 

Gezien aanhef brief voor vka 

de raad. Openbaar B&W 

besluit 09-02-2021 

09-02-2021 Akkoord 

2021-06-03 Z.331000  K. Kuperus Verslag stuurgroep 

Woudenberg Zuid Oost 

Ter kennisname. Openbaar 

B&W besluit 10-02-2021 

10-02-2021 Akkoord 

2021-06-07 Z.330868  W. Bast Strategisch informatie- 

veiligheidsbeleid 2021-

2023 

Instemmen met: 

-Het intrekken van 

‘Informatiebeveiligheidsbeleid 

2018-2021; 

-De vaststelling van het  

‘Strategisch 

Informatieveiligheidsbeleid 

2021-2023 

-Kennis nemen van het ‘Jaar- 

plan informatiebeveiliging en 

privacy 2021’ 

De raad informeren via de 

lijst ingekomen stukken. 

Openbaar B&W besluit 09-02-

2021.  

09-02-2021 Akkoord 

2021-06-08 Z.330693  H.G. van den 

Hof 

Naheffing 

brandverzekering 

2019/2020 

-Kennis nemen van de 

naheffing op de 

brandverzekering 2019/2020 

van € 11.041,-; 

-De extra kosten € 8.841,- 

09-02-2021 Akkoord 



verwerken in de jaarrekening 

2020. Openbaar B&W besluit 

09-02-2021. 

 

2021-06-09 Z.330799  H.G. van den 

Hof 

Nieuwe aanbesteding 

brandverzekering 2021 

Akkoord gaan met het 

concept raadsvoorstel waarin 

het volgende wordt 

voorgesteld: 

- Kennis nemen en akkoord 

gaan met de uitkomsten van 

de nieuwe aanbesteding en 

indexering van de brandver-

zekering voor 2021; 

- Instemmen met het ten 

laste brengen van de hogere 

premies voor de brandver-

zekering ad. 29.746 euro van 

het begrotingsresultaat 2021 

en als zodanig verwerken in 

de 1e financiële tussenrap-

portage 2021 en Zomernota 

2021. 

- Dit onder voorbehoud van 

toestemming voor deze 

lasten verhogende uitgaven 

door de toezichthouder. 

Openbare besluitenlijst B&W 

9 februari 2021: Met 

inachtneming van enkele 

kleine wijzigingen in het 

raadsvoorstel akkoord met 

het advies. Openbaar B&W 

besluit 09-02-2021. 

09-02-2021 Akkoord 

2021-06-10 Z.330942  A.van de 

Bovenkamp 

Aanpassen 2 noodlokalen 

De Olijfboom 

A. Akkoord gaan met de 

aanpassing van de 2 

noodlokalen; 

 

09-02-2021 Akkoord 



B. De jaarlijkse extra 

uitgaven bedragen 558 euro 

(7.7260 af te schrijven in 13 

jaar) en komen ten laste van 

de begroting 2021-2024; 

C. De jaarlijkse extra 

uitgaven worden verwerkt in 

de 1e financiële tussenrap-

portage 2021; 

D. De aanpassing kan pas 

plaatsvinden nadat de 

provincie Utrecht toestem-

ming heeft gegeven voor de 

extra uitgaven. Openbaar 

besluit B&W 09-02-2021. 

2021-06-11 Z.331064  J. Aartsen Herstel Impuls 

toeristische sector 

Het Regionaal Bureau voor 

Toerisme en Vallei (RBT) de 

gevraagde bijdrage/subsidie 

ad. € 1.261 versterken voor 

de campagne Zakelijk 

Toerisme: 1,5 meter op de 

Heuvelrug. Openbaar B&W 

besluit 11-02-2021. 

11-02-2021 Akkoord 

2021-06-12 Z.331001  M. van den 

heuvel 

Machtiging 

Belastingdienst / 

Toeslagen hersteloperatie 

toeslagenaffaire 

1. Instemmen met de 

machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om 

gedupeerden te benaderen in 

kader van de hersteloperatie 

toeslagenaffaire; 

2. Akkoord te gaan met de 

ondertekening van de 

verwerkersovereenkomst en 

de gebruikersvoorwaarden 

van het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen in 

kader van de 

gegevensoverdracht tussen 

11-02-2021 Akkoord 



Belastingdienst/Toeslagen en 

de gemachtigde; 

3. Akkoord te gaan met het 

doorverlenen van de 

machtiging van de 

Belastingdienst aan het 

Sociaal team van Coörporatie 

De Kleine Schans, 

overeenkomstig artikel 3 van 

het Machtingingsbesluit 

gegevensgebruik. 

4. Akkoord te gaan met de 

brief voor de gedupeerden 

van de toeslagaffaire en deze 

namens het college B&W te 

ondertekenen.  

5. Akkoord te gaan met het 

ter kennisgeving voorleggen 

van dit advies aan de 

gemeenteraad. Openbaar 

B&W besluit 11-02-2021. 

2021-06-13 Z.330167  M. Valé Principeverzoek 

verruiming regeling 

bijgebouwen in het 

Buitengebied. 

Het verzoek om verruiming 

afwijzen. Openbaar B&W 

besluit 11-02-2021. 

11-02-2021 Akkoord 

2021-06-14 Z.331059  R. Hilderink Toelichting op incident 

data landelijke GGD-

systemen. 

Voor kennisgeving 

aannemen. Openbaar B&W 

besluit 11-02-2021. 

11-02-2021 Akkoord 

2021-06-15 Z.331059  A.van de 

Bovenkamp 

Verslag stuurgroep Naar 

een meerjarig sluitende 

begroting 1 februari 

2021.  

Voor kennisgeving 

aannemen. Openbaar B&W 

besluit 11-02-2021.  

11-02-2021 Akkoord 

 


