
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Middelen  
Datum: 13-02-2013  
Opening: 20.10 uur    Sluiting: 23:28 uur 
 

 
 
 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 

Vanuit de procedurevergadering zijn er de volgende openstaande 
punten voor het college: 
• Moties statiegeld plastic flesjes en optimaliseren 

verkiezingsproces: de wethouder zegt dat de motie inzake 
statiegeld is afgedaan. Een update inzake de moties zal worden 
gegeven in de termijnagenda. 

• Toezeggingen 6 en 9 (samenwerking BRU-verband en regionale 
samenwerking): de burgemeester antwoordt dat er tot op heden 
(mede door afhankelijkheid van landelijke besluitvorming) geen 
duidelijkheid (voortgang) kan worden gegeven over beide zaken. 
Deze opmerking zal worden verwerkt in de termijnagenda en 
worden beschouwd als update. 

• Vervroegen planning verordeningen inzake nieuwe Drank- en 
horecawet: de burgemeester zegt toe dat deze verordeningen in 
het tweede kwartaal aan de raad worden aangeboden. 

• Informatieverzoek commissie inzake Natura2000 Nieuwkoopse 
Plassen (op de hoogte brengen van de stand van zaken, inclusief 
risico’s en rol wethouder in het overleg): de wethouder was bezig 
met informatie, maar door recente ontwikkelingen niet meer 
actueel. Het is wachten op de totstandkoming van het (nieuwe) 
beheerplan. De wethouder zegt toe dat de raad op de hoogte 
wordt gehouden. Na definitieve duidelijkheid schriftelijke 
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informatie. Tot die tijd wil de wethouder indien nodig de commissie 
mondeling informeren. De rol van de wethouder is tijdens 
agendapunt 8 voldoende besproken. 

 
Noot: de voorzitter merkt op dat hij het presidium duidelijkheid wil 
vragen over de rol van het college als toehoorder bij de 
procedurevergadering (bij agendapunt 8 herhalen van de punten, of 
aannemen dat collegeleden die aanwezig waren bij de 
procedurevergadering de informatie reeds kennen en er op kunnen 
reageren bij agendapunt 8). 
 

  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt vastgesteld met in acht name van het feit dat  
de motie van D66 inzake schaliegasboringen en een mondelinge 
mededeling van wethouder Duindam inzake Het Nieuwe Werkbedrijf 
als agendapunten 16 en 17 worden toegevoegd aan de agenda. 
Tevens zal het raadsvoorstel inzake de VRU als eerste punt worden 
besproken. 
 

  
10. Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de overlegvergadering van 16 januari 2013 wordt 
conform vastgesteld. 
 

  
12. Rondvraag 

De fractie van D66 heeft twee rondvragen gesteld over 
duurzaamheidsmaatregelen bij het Batensteinbad en 
Schaliegasboringen: 
 
College inzake Batensteinbad: 
• In maart 2013 komt de wethouder met meer informatie over de 

vraag of en wanneer de totstandkoming van zonnepanelen reëel is 
(investerings- en exploitatiekosten, vooruitblik op de 
mogelijkheden, mogelijke initiatieven). 

 
College inzake Schaliegasboringen: 
• Voor de raadsvergadering van 28 februari 2013 zal de wethouder 

de antwoorden op de vragen schriftelijk aan de raad laten 
toekomen. Plus extra informatie over wanneer de gemeente wordt 
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geïnformeerd over het winningsplan. 
 

  
13. Rv (12R.00496) inzake wijziging gemeenschappelijke regeling vru 

Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 28 februari 2013. 
 

  
14. Rv (12R.00461) inzake Parkeerbeleid gemeente Woerden 2013 

College: 
• 19 Februari 2013 zal het college de parkeerverordening aanbieden 

aan de raad. Dit stuk zal dan tegelijk met het besproken 
raadsvoorstel inzake parkeerbeleid ter besluitvorming voorliggen in 
de raadsvergadering van 28 februari 2013. 

• De wethouder zegt toe om voor de raadsvergadering van 28 
februari 2013 met een financieel inzicht te komen over de 
consequenties van het schrappen van de donderdagavond als 
betaald parkeeravond in het parkeerbeleid. 

 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 28 februari 2013, 
inclusief nog aan te bieden parkeerverordening. 
 
Extra informatie: 
De emails die zijn binnengekomen voor aanvang van de 
commissievergadering staan gepubliceerd op de DLIS: 13.012504 e-
mails burgers inzake betaald parkeren binnenstad van Woerden 
(publicatiedatum 14 februari 2013) en kunnen desgewenst nog 
betrokken worden bij de bespreking van het raadsvoorstel in de raad 
van 28 februari 2013. 
 

  
15. Rv (12R.00455) inzake WarmteKoude Opslag (WKO) in de 

Spoorzone Woerden 
College: 
• Suggestie van het CDA voor een bepaalde financieringsmethode 

(geld voor duurzaamheid in een fonds van waaruit leningen 
worden verstrekt om zonnepanelen aan te leggen. De opbrengsten 
vloeien terug in het fonds totdat de kosten eruit zijn) wordt 
meegenomen door de wethouder. 

 
Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 28 februari 2013. 
 

  
16. Motie D66 inzake Schaliegas 

In verband met tijdsgebrek zal dit punt vanavond niet besproken 
worden. De motie zal tijdens de raadsvergadering van 28 februari 
2013 aan de orde komen. Tot die tijd kunnen fracties hun vragen 
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richten aan de fractie van D66. 
 

  
17. Mondelinge mededeling inzake Het Nieuwe Werkbedrijf 

In verband met tijdsgebrek zal dit punt vanavond niet besproken 
worden. De voorzitter stelt voor om dit punt aan de orde te brengen 
tijdens de voortgezette Commissie Ruimte van 25 februari 2013. 
 

  
18. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:28 uur. 
 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
  Raadsleden 

  
 Rachid Abarkane  
 George Becht 
 Daniëlle Van den Berg-Kuijf 
 Ingrid Berkhof-de Vos 
 Wout Den Boer 
 Elias Bom 
 Simon Brouwer 
 Janet Buerman 
 Henk van Dam 
 Jaap van der Does 
 Ko Droogers 
 Ane van Ekeren 
 Wim van Geelen 
 Stefan van Hameren 
 Cok Hoogerbrugge 
 Heerd Jan Hoogeveen 
 Bernard de Jong 
 Gerard van der Lit 
 Ruud Mees 
 Gerard Olthof 
 Jos van Riet 
 Barbara Romijn-Ansink 
 Toos van Soest-Vernooij 
 Vera Streng 
 Rinus Tersteeg 
 Frank Tuit 
 Ron Verbeij 
 Roeland Winter 
 Leon De Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Gerard Kraaijkamp 
 Henny Ekelschot 
 Jolanda Verdoold-Vroedsteijn 
 Job van Meijeren 
 Reinier Kunst 
 José Kuipers-Pelzers 
 Frits Huls 
 Frans Gottmer 
 Reem Bakker 
 Ruud Niewold  
 Alicja Verhagen 
 Geert Jan Eissens 
 Eric de Jonge 
 Lieke van Rootselaar 
 

 
Marjoke Verschelling-Hartog 
 
 

  
  
 Voorzitter 
  

 George Becht 
 Elias Bom 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 
 Corina Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: J.B. Waaijer 


