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BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

Openbaar 

2020-23-01 035174317  L. Baars Memo abonnementstarief en 

omzetting AV HH en HHT 

(aangevuld na B&W 

bespreking 25-5) 

Kennisnemen van de 

bijgevoegde memo; Na 

akkoord deze memo via 

de ingekomen stukken 

aan de raad sturen. 

Openbare B&W 

besluitenlijst 3 juni 

2020: Onderhavige 

aangepaste versie in 

B&W route gebracht. 

02-06-2020 Akkoord 

2020-23-02 035174583  M. Meeuwenoord Aanvullende afspraken 

tussen gemeenten regio 

Amersfoort en breed 

spectrum aanbieders. 

1.Middels bijgevoegd 

raadsvoorstel 

instemmen met de 

aanvullende inhoudelijke 

en financiele afspraken 

tussen de gemeenten 

regio Amersfoort en 

breed spectrum 

aanbieders; 

2.De financiele 

consequenties te zijner 

tijd verwerken in de 

zomernota 2020 en de 

begroting 2021-2024; 

3.De portefeuillehouder 

mandateren tot 

08-06-2020 Akkoord 



tekstuele wijzigingen in 

het raadsvoorstel. 

Openbare B&W 

besluitenlijst 8 juni 

2020: Akkoord met 

advies. 

2020-23-04 035114845  M. Huisman Clientervaringsonderzoek 

2019 

-De raad middels de 

ingekomen stukken 

informeren; 

-De 

clientervaringsonder-

zoeken ter informatie 

naar de ASD sturen. 

Openbaar B&W besluit 5 

juni 2020. Akkoord. 

05-06-2020 Akkoord 

2020-23-05 035112643  J. Aartssen/Y. 

Versteeg 

Feestelijke aankleding 

centrum: banners en 

verlichting 

Akkoord gaan met 

bijgevoegd concept 

vergunning. 

Openbare B&W 

besluitenlijst 8 juni 

2020: Akkoord met 

advies. 

08-06-2020 Akkoord 

2020-23-06 035115129  K. Kuperus Budget Nationaal Park 

Utrechtse Heuvelrug 2020 

Beperkte budget 

overschrijding (gelijk 

aan 2019) te 

verantwoorden bij de 

zomernota. 

Openbare B&W 

besluitenlijst 8 juni 

2020: Akkoord met 

advies 

08-06-2020 Akkoord 

2020-23-07 035115126  A.van de 

Bovenkamp/S.van 

der Marck 

Samenwerking 

WOZ/belastingen 

De gemeenteraad 

conform bijgevoegd 

concept raadsvoorstel 

voorstellen om: 

-vooruitlopend op de 

formele overgang per 1 

08-06-2020 Akkoord 



januari 2020 de 

uitvoering van de 

belastingtaak per 1 juli 

onder regie van 

Veenendaal te brengen 

om zodoende de 

kwalitatieve uitvoering 

van deze taak en een 

zorgvuldige en warme 

overgang/migratie naar 

Veenendaal voor te 

bereiden; 

-hiervoor een 

investeringskrediet van 

391.000 euro 

beschikbaar te stellen; 

-deze kosten te dekken 

uit de Algemene 

Reserve. 

Openbare B&W 

besluitenlijst 8 juni 

2020; College bespreekt 

de zorgelijke situatie 

rond uitvoering 

WOZ/belastingen. De 

raadsinformatieavond 

op 11 juni wordt benut 

voor het geven van 

informatie. Het debat 

over dit raadsvoorstel 

wordt in de raad 

gevoerd. 

College gaat akkoord 

met dit advies. 

Wethouder Vlam wordt 

gemandateerd voor de 

laatste wijzigingen. 



2020-23-08 035115026  A.van de 

Bovenkamp 

Vaststelling Kaderbrief 2021 

gemeente Woudenberg. 

-De raad voorstellen om 

middels bijgevoegd 

concept-raadsvoorstel 

en -besluit de Kadernota 

2021 in besluitvorming 

te nemen. 

-Instemmen met 

bijgevoegd concept-

persbericht. Openbare 

B&W besluitenlijst 8 juni 

2020: het College 

bespreekt het totale 

financiele beeld. Met 

inachtneming van en-

kele wijzigingen gaat 

het college akkoord met 

het advies. Wethouder 

Vlam wordt geman-

dateerd voor de laatste 

wijzigingen. G105 

08-06-2020 Akkoord 

2020-23-11 035115128  K. Kuperus Verslag stuurgroep 

Omgevingswet 16 april 2020 

Ter kennisname. 

Openbaar B&W besluit 5 

juni 2020. Akkoord 

05-06-2020 Akkoord 

2020-23-13 035113714  L. Baars Memo abonnementstarief en 

omzetting AV HH en HHT 

(aangevuld na B&W 

bespreking 25-5) 

Kennisnemen van de 

bijgevoegde memo;  

Na akkoord deze memo 

via de ingekomen 

stukken aan de raad 

sturen. Openbare B&W 

besluitenlijst 25 mei 

2020: aangehouden. 

Enkele tekstuele opmer-

kingen, kan verder 

digitaal worden afge-

handeld. 3-6: onderha-

vige aangepaste versie 

in B&W route gebracht. 

05-06-2020 Akkoord 



 

 


