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BW 

jaar/WeekNr 

Nummer Vorm Medewerker Inhoud Advies Datum 

besluit 

Beslissing 

Openbaar 

2020-41-01 Z.030194  R. Lammers Memo ontwikkeling re-

integratietrajecten 2018 

en 2019 

Bijgaande memo voor 

kennisgeving aannemen en 

ter kennisname aanbieden 

aan de raad. Openbaar B&W 

besluit 06-10-2020. Akkoord 

met advies waarbij kosten op 

verzoek van college nader 

gespecificeerd worden ten 

opzichte van het bedrag in de 

begroting. 

06-10-2020 Akkoord 

2020-41-02 Z.030387  M. Valé Advies naar aanleiding 

van proefopstelling 

standplaatshouders op 

het Poortplein.  

- De corona-opstelling (zie 

bijlage) aan te wijzen als 

permanente opstelling indien 

uit de evaluatie blijkt dat er 

verkeerskundig, of ten 

aanzien van de toestemming 

van de provincie, geen 

zwaarwegende bezwaren zijn; 

-Gewijzigde vergunning ten 

aanzien van de op- en 

afbouwtijden en het plaatsen 

van vrachtwagens achter de 

standplaatsen verlenen op 

grond van de 

hardheidsclausule van de APV 

Woudenberg; 

06-10-2020 Akkoord 

met 

advies. 

Gemeente

raad en 

stand-

plaatshou

ders 

worden 

vandaag 

geïnfor-

meerd 

over het 

collegebes

luit 



- Voor twee standplaatsen de 

maximale afmetingen zoals 

onlangs vergund, te wijzigen; 

-Een parkeerplaats aan de 

Dorpsstraat voor 

zaterdagochtend aan te 

wijzen als invalideparkeer-

plaats. Openbaar B&W besluit 

06-10-2020. Akkoord 

2020-41-03 Z.030258  H.G. van den 

Hof 

Raetsheren opdracht 

geven om voor ons de 

aanbesteding van de 

brandverzekeringen uit te 

voeren. 

-Akkoord gaan met een 

nieuwe overeenkomst met 

Raetsheren; 

-Akkoord gaan met 

opdrachtverlening aan 

Raetsheren om de 

aanbesteding uit te voeren 

om te komen tot nieuwe 

verzekeringspolissen. 

Openbaar B&W besluit 08-10-

2020. Akkoord. 

08-10-2020 Akkoord 

2020-41-04 Z.030365  C. 

Ockhuijsen 

Aanstellings- en aanwijz-

ingsbesluit Buitengewoon 

opsporingsambtenaar 

(BOA). 

-De heer J. van Assema 

aanstellen als onbezoldigd 

ambtenaar van de gemeente 

Woudenberg middels 

bijgevoegd aanstellings-

besluit; 

- De heer J. van Assema 

aanwijzen als BOA openbare 

ruimte, Algemene Plaatselijke 

Verodening Woudenberg, 

Afvalstoffenverordening 

Woudenberg, geldende 

noodverordening COVID-19 

Veiligheidsregio Utrecht en 

het bij of geldende nood-

verordening COVIV-19 

Veiligheidsregio Utrecht en 

08-10-2020 Akkoord 



het bij of krachtens deze wet- 

en regelgeving bepaalde; 

- De aangewezen 

toezichthouder voorzien van 

een legitimatiebewijs. 

Openbaar B&W besluit 08-10-

2020. Akkoord. 

2020-41-06 Z.030320  M. Meeuw-

enoord / Z. 

van den 

Boogaard 

Uitwerking van de 

inrichting van het sociaal 

domein. 

De uitwerking van de 

inrichting van het sociaal 

domein in Woudenberg voor 

kennisgeving aan te nemen. 

Openbaar B&W besluit 08-10-

2020. Akkoord 

08-10-2020 Akkoord 

2020-41-08 Z.030401  R. van der  

Velden 

Regionaal Adaptie Plan 

(RAP). 
1. Kennis te nemen van het 

Regionaal Adaptatie Plan 

Vallei en Veluwe (RAP); 

(https://klimaatvalleienveluw

e.nl/professional/ruimtelijke-

adaptatie-strategie/) 

2. In te stemmen met de 

ambities (onder de kopjes 

'Gezamenlijke Ambities' in 

R2), de speerpunten (onder 

de kopjes 'Speerpunten 

2021-2022' in R2) en de 

aanpak van het RAP (R3); 

3. Het RAP ter kennisname 

aanbieden aan 

Gemeenteraad; 

4. Kennis nemen van het 

concept Werkplan Vallei en 

Veluwe (digitaal te vinden via 

link naar RAP); 

5. Zowel de kosten voor het 

werkplan 2021-2022 ad. € 

6.000 (2021  € 3.000 en 

08-10-2020 Akkoord 



2022 € 3.000) als de 
dekking (via de reserve 
duurzaamheid) ad. € 6.000 

verwerken in de 1e 
begrotingswijziging 

begroting 2021-2024. 
Openbaar B&W besluit 08-
10-2020. Akkoord. 
 

2020-41-09 Z.030323  J. van Beeck Verlengen beleidsregels 

oplaadinfrastructuur 

elektrische voertuigen. 

-Instemmen met het 

verlengen van de termijn 
van de bestaand 
beleidsregels naar 2030; 

-Mandaat verlenen aan de 
beleidsadviseur verkeer en 

vervoer voor het nemen 
verkeersbesluit en 

vergunningen APV artikel 
2:10 en 2:11. Openbaar 
B&W besluit 08-10-2020. 

Akkoord. 

08-10-2020 Akkoord 

2020-41-10 Z.030287  K. Kuperus Verslag stuurgroep 

Woudenberg Zuid Oost 
Ter kennisname. Openbaar 

B&W besluit 08-10-2020. 
Akkoord. 

08-10-2020 Akkoord 

 


