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Besluitenlijst van de 
commissie Algemeen  
 

  
Datum:  6 oktober 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 22.00 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van de 
commissie Ruimte van 15 en 20 september 2016 ongewijzigd vast. 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda oktober 
De langetermijnagenda van oktober 2016 wordt vastgesteld. 

 

  

6. Rondvraag 
 De heer Noorthoek (CDA) stelt vragen over de afsluiting van de 

Rijnstraat. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen en geeft aan 
dat er over 2 weken gestart wordt met de werkzaamheden. 

 De heer Ekelschot (CDA) vraagt het college naar de actualiteiten rond de 
gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden. Wethouder Stolk beantwoordt 
de vragen. 

 De heer Hoogeveen (D66) stelt vragen aan het college over het 
onderzoek dat door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt 
uitgevoerd naar de (milieu)effecten van de verhoging van de 
maximumsnelheid op de A12. Wethouder De Weger beantwoordt de 
vragen en zegt toe de raad te informeren over de resultaten van 
metingen die mogelijk in gezamenlijkheid met Bodegraven-Reeuwijk, 
Stichtse Vecht en Utrecht uitgevoerd kunnen worden.  
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7. Raadsvoorstel (16R.00558) inzake parkeren Sportpark Cromwijck 
Wethouder Stolk geeft aan dat de commissie abusievelijk een op onderdelen 
foutief aangepast raadsvoorstel heeft ontvangen. Uitgegaan moet worden 
van het ontwerp-raadsbesluit van het aangepaste raadsvoorstel, met de 
overige tekst uit het ‘oude’ voorstel.  
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Praktische oplossing voor het bestaande probleem 

 De financiering van het voorstel (uit de Algemene Reserve) vs. 
dekking uit beschikbare IBOR-budgetten 

 Stimuleren van het gebruik van de fiets om naar het sportpark te 
gaan 

 De noodzaak om dit probleem nu op te pakken 

 De kosten van het voorstel 
 
College 
Wethouder Stolk en wethouder De Weger beantwoorden de vragen uit de 
commissie. 
 
Wethouder Stolk zegt toe dat de raad vóór de raadsvergadering een correct 
aangepast voorstel ontvangt. Zij zegt tevens toe dat de vraag om een 
toelichting op de (hoge) kosten van de maatregelen schriftelijk wordt 
beantwoord. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het nog te ontvangen aangepaste raadsvoorstel door 
naar de raadsvergadering van 3 november als bespreekstuk.  
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00546) inzake vaststellen 
grondstoffenbeleidsplan en kennis nemen relevante documenten 
Wethouder Stolk geeft een toelichting op het raadsvoorstel. Alleen bij 
beslispunt 1, het vaststellen van het Grondstoffenbeleidsplan als 
beleidskader, wordt een besluit van de raad gevraagd. Daarnaast vindt er 
nog een technische aanpassing van de bijlagen vast (qua volgorde en het 
verwijderen van het woord ‘concept’ in het aanwijzingsbesluit). Op verzoek 
van de commissie worden de beslispunten 2 tot en met 5 uit het ontwerp-
raadsbesluit gehaald. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Het gevolgen van de keuze voor een kleine of een reguliere 
container bij het nieuwe inzamelen 

 Het scheiden van GFT-afval in de binnenstad 

 De communicatie rond het nieuwe inzamelen 

 Het ter inzage leggen van de Afvalstoffenverordening voordat het 
Grondstoffenbeleidsplan is vastgesteld 

 De privacy-kwestie rond de chips in de container en de 
beantwoording van de artikel 40-vragen over dit onderwerp 
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 Het doorkijkje naar een circulaire economie 

 Het verschil met een DIFTAR-regime 

 De beperkte financiële prikkel 

 Bewustwording van het gebruik van grondstoffen 
 
College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen uit de commissie.  
 
De wethouder zegt toe dat de raad vóór de raadsvergadering een correct 
aangepast voorstel ontvangt. Daarbij wordt gevoegd een overzicht van 
wijzigingen in het raadsvoorstel.  
  
Conclusie 
De commissie geleidt het nog te ontvangen aangepaste raadsvoorstel door 
naar de raadsvergadering van 3 november als bespreekstuk.  

 

  

- Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 



Lijst van aanwezigen 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   D. van der Wind-Hoogeveen 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

Voorzitter  J. IJpma  

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


