
Besluitenlijst B&W Rapporten Gemeente Woudenberg. 
 

Niet-mandaat rapportformulieren per besluitenregister 

Datum aanmaak: 07-05-2021 

Tijdstip: 14.00 uur 

 

BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

Openbaar 

2021-16-01 D.212038 Lammers, 

Roelie 

Motie gemeente 

Eindhoven 

verhogen 

minimumloon 

Motie voor kennisgeving 

aannemen en ter kennisname 

aan de gemeenteraad aanbieden. 

 

Besluit B&W:  Akkoord  19 april 

2021 

19 april 2021  Akkoord 

2021-16-04 D.212224 Hof, Henk van 

den 

Verzoek 

vakantiepark de 

Heigraaf voor 

verlaging tarieven 

toeristenbelasting 

2020 van seizoen- 

en jaarplaatsen 

met 1/3 deel 

- niet akkoord gaan met verzoek 

- Plaatsen op lijst van ingekomen 

stukken voor de raad 

 

 

Besluit B&W:  Akkoord  19 april 

2021 

19 april 2021  Akkoord 

2021-16-05 D.212344 Marck, 

Simone van 

der 

Inhuur Platon 

Management BV. 

Parallelweg 

- Instemmen met inhuur van 

Platon Management BV op 

project Bedrijventerrein 

Parallelweg in de periode van 

maart 2020 tot medio 2022 

19 april 2021  Akkoord 



conform bijgevoegde aanbieding; 

- Hierbij op grond van de 

argumenten genoemd in dit 

advies gemotiveerd afwijken van 

het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid gemeente 

Woudenberg, nadat de uitvraag 

binnen het raamcontract flexibele 

inhuur geen geschikte kandidaten 

heeft opgeleverd; 

- De kosten dekken uit 

Grondexploitatie Spoorzone. 

 

Besluit B&W:  Akkoord 19 april 

2021 

2021-16-06 D.212343 Marck, 

Simone van 

der 

Inhuur Platon 

Management BV 

in 2021 en 2022. 

Nijverheidsweg 

- Instemmen met inhuur van 

Platon Management BV in 2021 

en 2022 op project 

Nijverheidsweg in conform 

bijgevoegde aanbieding; 

- Hierbij op grond van de 

argumenten genoemd in dit 

advies gemotiveerd afwijken van 

het Inkoop- en 

aanbestedingsbeleid gemeente 

Woudenberg; 

- De kosten zijn reeds verwerkt 

in Grondexploitatie 

19 april 2021  Akkoord 



Nijverheidsweg. 

 

 

Akkoord: 19 april 2021 

2021-16-07 D.212138 Hilderink, 

Renate 

Toekenningen 

regeling financiële 

steun 

vrijwilligersorgani

saties 

1. Kennis nemen van de 

toekenningen 

2. In september de regeling 

opnieuw open te stellen voor 

2021 

3. Het resterende bedrag van ca. 

€25.000  hiervoor beschikbaar 

stellen. 

 

Besluit B&W: Akkoord 20 april 

2021 

20 april 2021  Akkoord 

2021-16-09 D.212168 Bovenkamp, 

Aart van de 

Beschikbaar 

stellen krediet 

voor Plan van 

Aanpak onder-

houd /restauratie 

gemeentehuis 

Akkoord gaan met concept 

raadsvoorstel 

 

Besluit B&W:  Akkoord  20 april 

2021 

20 april 2021  Akkoord 

2021-16-10 D.212169 Willigenburg - 

Zeeuwe, 

Theona 

Huisvestingsver-

ordening 2017-

2021 

De raad middels, bijgevoegd 

raadsvoorstel, voorstellen: 

- De Huisvestingsverordening 

2017-2021 te verlengen tot het 

moment dat er een nieuwe 

huisvestingsverordening door de 

20 april 2021  Akkoord 



gemeenteraad is vastgesteld. 

 

Besluit B&W:  Akkoord  20 april 

2021 

2021-16-11 D.212176 Meeuwenoord, 

Marieke 

Witboek bezuini-

gingsdialoog 

2020-2021 

Middels bijgevoegd raadsvoorstel 

de raad vragen om: 

1. Vast te stellen dat de 

bezuinigingsdialoog heeft 

plaatsgevonden binnen de door u 

gestelde kaders voor het proces 

en de inhoud; 

2. De denkrichtingen en de 

voorstellen waarvan 50 of meer 

procent van de deelnemers heeft 

laten het weten het eens te zijn, 

met een geschatte 

totaalopbrengst van € 356.564 in 

2022 oplopend naar € 1.012.642 

in 2024, bij de kaderbrief over te 

nemen en als concrete 

bezuinigingsvoorstellen te laten 

verwerken en uitvoeren; 

3. De invulling van het 

resterende deel van de opgave, 

van € 363.436 in 2022 oplopend 

naar € 487.358 in 2024, te 

betrekken bij de kaderbrief 2022-

2025. 

20 april 2021  Akkoord 



Besluit B&W:  Akkoord  20 april 

2021 

2021-16-12 D.212185 Hoven, Ben 

van den 

Collegevoorstel 

voorkeursontwerp 

Nico Bergsteijn-

weg 

1. Instemmen met het voorlopig 

ontwerp verkeersmaatregelen 

Nico Bergsteijnweg en dit 

voorleggen aan de raad via 

wensen en bedenkingen 

commissievoorstel. 

2. Instemmen met het 

commissievoorstel wensen en 

bedenkingen Nico Bergsteijnweg. 

3. Instemmen met de 

bijbehorende financiële dekking 

 

Besluit B&W:  Akkoord  20 april 

2021 

20 april 2021  Akkoord 

 


