
Besluitenlijst B&W Rapporten Gemeente Woudenberg. 
 

Niet-mandaat rapportformulieren per besluitenregister 

Datum aanmaak: 14-04-2021 

Tijdstip: 14.00 uur 

 

BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

Openbaar 

2021-11-01 D.209656 Kuperus, 

Karen 

Principe verzoek 

gevelwijziging en 

woningen op pand 

Dorpsstraat 25 

Positief ten aanzien van planidee, 

kanttekeningen bij uitwerking, in 

deze vorm nog geen 

medewerking toezeggen. 

 

Besluit B&W : Akkoord, 9 maart 

2021 

9 maart 

2021  

Akkoord 

2021-11-02 D.209661 Kuperus, 

Karen 

Krediet zoekgebied 

Woudenberg 

zuidoost 

● Gemeenteraad verzoeken 

krediet beschikbaar te stellen 

t.b.v. de werkzaamheden die 

nodig zijn voor de verkenning 

van de haalbaarheid Woudenberg 

zuidoost. 

 ● Instemmen met het formele 

verzoek om toestemming aan de 

provincie Utrecht met betrekking 

tot het krediet Woudenberg 

zuidoost. 

 ● Mandaat wethouder Vlam voor 

9 maart 

2021  

Akkoord 



verwerking aanpassingen. 

   

Besluit B&W  : Akkoord  9 maart 

2021 

2021-11-04 D.209672 Kuperus, 

Karen 

Motie RES 

ontwikkelkader en 

kleinschalige wind 

1. Een regel ten aanzien van de 

kleinschalige windmolens toe te 

voegen aan het 

afwijkingenbeleid.  

2. Kennis te nemen van de 

ambtelijke concept voorzet voor 

een afwegingskader. Deze nog 

niet in deze vorm in procedure te 

brengen, maar onderdeel te laten 

zijn van een brede participatie 

gericht op draagvlak voor 

kleinschalige en grootschalige 

opwek. 

3.  Delen met de raad via 

ingekomen stukken. 

 

Besluit B&W :  Akkoord 9 maart 

2021 

9 maart 

2021  

Akkoord 

2021-11-04 

(idem) 

D.209671 Kuperus, 

Karen 

Motie RES 

ontwikkelkader en 

kleinschalige wind 

1. Een regel ten aanzien van de 

kleinschalige windmolens toe te 

voegen aan het 

afwijkingenbeleid.  

2. Kennis te nemen van de 

ambtelijke concept voorzet voor 

9 maart 

2021  

Akkoord 



een afwegingskader. Deze nog 

niet in deze vorm in procedure te 

brengen, maar onderdeel te laten 

zijn van een brede participatie 

gericht op draagvlak voor 

kleinschalige en grootschalige 

opwek. 

3. Delen met de raad via 

ingekomen stukken. 

 

Besluit B&W : Akkoord  9 maart 

2021 

2021-11-05 D.209678 Bovenkamp

, Aart van 

de 

Rapportage 

leerlingenprognoses 

okt 2020 en 

actualisatie 

businesscases 

uitbreiding De 

Wartburg en De 

Olijfboom. 

Het college van burgemeester en 

wethouders besluit als volgt: 

1. De rapportage vaststellen en 

ter kennis brengen als 

ingekomen stuk aan de raad; 

2. Opstellen startnotitie 

businesscase De Wartburg, nadat 

de raad heeft kennis kunnen 

nemen van het besluit van B&W 

en de rapportage; 

3. Opstellen startnotitie 

businesscase De Olijfboom, nadat 

de raad kennis heeft kunnen 

nemen van het besluit van B&W 

en de rapportage; 

4. In gesprek gaan met koningin 

9 maart 

2021  

Akkoord 



Julianaschool, nadat de raad 

heeft kennis genomen van de 

rapportage. 

5. Bij verzending naar de raad 

gaan de stukken tevens ter 

kennisname naar de 

schoolbesturen. 

 

Besluit B&W :  Akkoord  9 maart 

2021 

2021-11-07 D.209816 Hof, Henk 

van den 

10e herziening 

Amalialaan 

voorleggen aan de 

raad 

Akkoord gaan met de 10e 

herziening exploitatieopzet 

Amalialaan en het concept 

raadsvoorstel 

 

Besluit B&W :  Akkoord  16 

maart 2021 

16 maart 

2021  

Akkoord 

2021-11-13 D.209969 Valé, 

Myrthe 

Toekomstvisie 

landgoed Geerestein 

Middels bijgevoegde conceptbrief 

onze conclusies ten aanzien van 

de Toekomstvisie aan het 

landgoed kenbaar maken. 

 

Besluit B&W:   Akkoord, 16 

maart 2021 

16 maart 

2021  

Akkoord 

2021-11-14 D.210243 Kuperus, 

Karen 

Verslag stuurgroep 

Omgevingswet 15 

Ter kennisname 

 

19 maart 

2021  

Akkoord 



februari 2021 Besluit B&W :  Akkoord  19 

maart 2021 

2021-11-15 D.210244 Versteeg, 

Yorick 

Rapportage 

raadsinformatie 

COVID-19 4 

De rapportage voor kennisgeving 

aannemen 

 

Besluit B&W :  akkoord  19 maart 

2021 

19 maart 

2021  

Akkoord 

 


