
Besluitenlijst van de 
commissie Algemeen 
 
 

Datum: 8-10-2015  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.55 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededeling 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

  

2. Spreekrecht burgers 
Er zijn aanmeldingen ontvangen van:  

 
- De heer Binnerts, agendapunt 7 (herhuisvesting) 
- De heer Looman, verkeer Harmelen (niet-geagendeerd onderwerp) 

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissies Welzijn (2 
september), Ruimte (3 september) en Middelen (9 september) worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
Vanuit de commissie worden enkele opmerkingen gemaakt: 

- De commissie vraagt het college aan te geven wat de reden is van 
de vertraging rondom het onderwerp “beheersverordening 
Touwslagerweg”. 

- De commissie verzoekt het college de “evaluatie hondenbeleid” 
uiterlijk voor behandeling in de novembercyclus aan te leveren. 

- De commissie verzoekt het college de rauwe cijfers omtrent Q1 en 
Q2 over de jeugdzorg de commissie te doen toekomen, als 
aanvulling op rib 15R.00552 waarin met name prognoses staan. 

  

6. Rondvraag 
Er zijn twee rondvragen: 

1. STERK Woerden inzake verkeer Harmelen (CDA met aanvullende 
vragen). Wethouder Stolk beantwoordt de vragen. Al eerder heeft de 
fractie van Inwonersbelangen verzocht dit onderwerp op de agenda 
van de vergadering van de commissie Ruimte van 12 november te 
plaatsen. 



2. VVD inzake herindicatie PGB. Burgemeester Molkenboer geeft aan 
dat de vragen schriftelijk, voor volgende week woensdag, worden 
beantwoord. 

  

7. Raadsvoorstel (15R.00539) inzake herhuisvesting Stadhuis 
Inspreker: 
De heer Binnerts maakt gebruik van het spreekrecht. Ter ondersteuning 
heeft hij enkele dagen geleden een brief aan de commissie gezonden. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over het voorstel. 
De fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK 
Woerden hebben een positieve grondhouding. D66 kondigt een motie inzake 
klimaat neutraal Stadhuis aan (waarbij een aantal fracties zich aansluiten). 
De fractie van Inwonersbelangen vindt het voorstel nog niet behandelrijp 
(geen gelegenheid gehad om de beantwoording van de technische vragen te 
lezen). Tevens wil deze fractie een deel van de geheime informatie 
openbaar maken (scenarioboek zonder financiële kengetallen). De fractie 
LijstvanderDoes wil, mede naar aanleiding van de inspreker, nadere 
informatie over onder meer het doorlopen proces. 
 
College: 
De wethouder Schreurs gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 5 november aanstaande. De fractie van D66 
overweegt een motie in te dienen. 

  

8. Raadsvoorstel (15R.00535) inzake aanpassing bestemmingsplan 
Recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over het voorstel. De 
fracties zijn overwegend positief. De commissie concludeert wel dat er 
wederom een reparatie-voorstel voorligt (na ook Oortjespad, Watertoren, 
Blauwe Meije). De commissie wenst daarom op een later moment met de 
verantwoordelijk portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de 
redenen waarom de Raad van State onderdelen van bestemmingsplannen 
betreffende ondernemingen in het buitengebied gedeeltelijk vernietigd.  
 
College: 
Wethouder Schreurs gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij zegt toe met een nadere analyse te komen 
waarom het college ervan uitgaat niet nogmaals door de Raad van State te 
worden teruggefloten. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt, met inachtneming van bovenstaande, doorgeleid 
naar de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 5 november 



aanstaande.  

  

9. Raadsvoorstel (15R.00550) inzake Convenant U-10 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over het voorstel. De 
fracties staan niet onwelwillend tegenover het voorstel, maar stellen wel 
vragen over zaken als wat het voor Woerden oplevert, de rol en positie van 
de raad in een netwerk-organisatie als de U-10 en de relatie met andere 
regionale samenwerking, met name die in het Groene Hart. De VVD 
overweegt een amendement m.b.t. rol en positie van de raad. 
 
College: 
Wethouder Schreurs gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Het pamflet van een aantal raadsleden in 
deelnemende U-10 gemeenten wordt rondgestuurd. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 5 november aanstaande. 

  

10. Raadsinformatiebrief (15R.00550) inzake beantwoording vragen ex 
artikel 40 RvO over zondagsopening bouwmarkten 
Raadsinformatiebrief (15R.00498) inzake handhavingsprocedure 
zondagsopenstelling bouwmarkten Gamma en Praxis 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over beide 
raadsinformatiebrieven.  
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
De raadsinformatiebrieven zijn voldoende aan de orde geweest. De fractie 
van Inwonersbelangen kondigt een motie over dit onderwerp aan voor de 
raadsvergadering van 5 november. 

  

11. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lijst van aanwezigen: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Raadsleden 
  

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr. R.C.L. Bakker 

 Dhr. G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. E.L. Bom                     

 Dhr. S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 

 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 
 Dhr. H.R.M. Ekelschot 

 Dhr. H. van der Griendt 
 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 

 Dhr. C. van Iersel 
 Dhr. J. IJpma 

 Dhr. L. Issarti 
 
 

Mevr. M.A.H. Kingma 
Dhr. J.A. van Leeuwen 

 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 

 
 

 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
 

 Fractieassistenten 
 

 Mevr. J.P. Verdoold 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Dhr. W. den Boer 
Mevr. R. Vrolijk 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J. IJpma 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
 College 
  

 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: T.H.D. De Weger 
 Wethouder: mevr. M.H. Stolk 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


