
Besluitenlijst B&W Rapporten Gemeente Woudenberg. 
 

Niet-mandaat rapportformulieren per besluitenregister 

Datum aanmaak: 03-08-2021 

Tijdstip: 14.00 uur 

 

BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

 Openbaar 

2021-27-01 D.216540 Rijsingen, 

Eric van 

Beslissing op 

bezwaar 

Dashorsterweg 43 

De bouw stoppen die zijn gericht aan 

de gebruikers van Dashorsterweg 43 

wegens het zonder vergunning 

plaatsen van woonunits en het 

verrichten van afgravingen opheffen 

en een reguliere handhavings-

procedure opstarten. 

Besluit B&W akkoord 3 juli 2021 

3 juli 2021  Akkoord 

2021-27-02 D.216542 Kamies, 

Henk 

Vaststellen 

bestemmingsplan 

Haarweg 11 en 13 

Middels bijgevoegd raadsvoorstel en 

conceptraadsbesluit de raad 

voorstellen het bestemmingsplan 

Haarweg 11 en 13 ongewijzigd vast 

te stellen. 

Besluit B&W akkoord 3 juli 2021 

3 juli 2021  Akkoord 

2021-27-03 

 

D.216544 Hilderink, 

Renate 

Verrekening 

ophoging 

decentralisatie-

Kennisnemen van de ophoging 

decentralisatie-uitkering 

voorschoolse voorziening en de 

3 juli 2021  Akkoord 



uitkering 

voorschoolse 

voorziening 

verrekening daarvan over de 

kinderopvangorganisaties. 

Besluit B&W akkoord 3 juli 2021 

2021-27-04 D.216545 Meeuwen-

oord, 

Marieke 

Extra middelen 

meicirculaire 2021 

'Aanpak 

problematiek 

jeugdzorg' 

Instemmen met het inzetten van de 

extra middelen 'aanpak problematiek 

jeugdzorg' ad. € 347.563 voor 

maatregelen om de structurele 

houdbaarheid van de uitvoering 

Jeugdwet te te verbeteren volgens de 

voorwaarden die het rijk aan de 

middelen gekoppeld heeft; 

 

Dat deel van de middelen dat niet in 

2021 wordt uitgegeven bij de 

najaarsnota toevoegen aan de 

reserve sociaal domein, zodat  de 

middelen ook na dit jaar beschikbaar 

blijven voor investeringen die 

aansluiten bij de voorwaarden die 

het rijk aan de middelen gekoppeld 

heeft. 

Besluit B&W akkoord 3 juli 2021 

3 juli 2021  Akkoord 

2021-27-05 D.216547 Pozsgai, 

Aniko 

Jaarverslag 2020 

Stichting Eem-Vallei 

Educatief 

De raad te adviseren geen zienswijze 

in te dienen op de Jaarrekening 2020 

van de Stichting Eem-Vallei Educatief 

 

Besluit B&W akkoord 3 juli 2021 

3 juli 2021  Akkoord 



2021-27-06 D.216548 Heuvel, 

Monique 

van den 

Regiovisie 'Samen in 

de wijk' 

Kennis te nemen van de regiovisie 

'Samen in de wijk; 

Middels bijgevoegd raadvoorstel d 

raad vragen om de Regiovisie 

'Samen in de wijk' vast te stellen. 

 

Besluit B&W akkoord 4 juli 2021 

4 juli 2021  Akkoord 

2021-27-08 D.216703 Velden, 

Ruud van 

der 

Onderhoudscontract

en openbare 

verlichting 

Instemmen met het afsluiten van 

bijgevoegde 2 contracten beheer en 

onderhoud openbare verlichting 

 

Besluit B&W akkoord 6 juli 2021 

6 juli 2021  Akkoord 

2021-27-10 D.216705 Willigen-

burg  -

Zeeuwe, 

Theona 

Regionaal 

programma Wonen 

& Werken 

In te stemmen met het regionaal 

programma Wonen & Werken - regio 

Amersfoort; 

Door middel van dit advies de 

gemeenteraad, via de ingekomen 

stukken, informeren over het 

regionaal programma Wonen & 

Werken 

 

Besluit B&W akkoord 6 juli 2021 

6 juli 2021  Akkoord 

 


