
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Middelen  
Datum: 19-06-2013  
Opening: 20:05 uur    Sluiting: 22:46 uur 
 

 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 

  
8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 

1. Stand van zaken is van toezeggingen 3 en 6 (samenwerking BRU-
verband en regionale samenwerking). 

 
College: 
1. De toezeggingen zijn behandeld in de raadsinformatiebrief die 

deze week verschijnt en waarvan de commissie in de 
procedurevergadering reeds heeft besloten om te bespreken in de 
commissie van 18 september 2013. Hierop stelt de voorzitter voor 
om deze toezeggingen door te strepen op de toezeggingenlijst. 

 
  
9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  
10. Spreekrecht burgers 

Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  
11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de overlegvergadering van 22 mei 2013 wordt 
conform vastgesteld. 
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12. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

  
13. Rv (13R.00159) inzake Samenwerkingsmodel Oudewater-

Woerden 
College: 
• Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe om de businesscase 

Oudewater-Woerden in oktober 2013 aan de raad te zenden zodat 
het stuk desgewenst betrokken kan worden bij de 
begrotingsbehandeling. 

 
Commissie: 
• De fractie van Inwonersbelangen overweegt een amendement in 

te dienen waarbij het woord vormgeven wordt veranderd in het 
woord uitwerken. 

 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 juni 2013. 
 

  
14. Rv (13R.00178) inzake Juni-overleg 

College: 
• De wethouder zegt toe om te gaan kijken naar het mogelijkerwijs 

naar voren halen van onderhoud aan de Boeredijk (bestaande 
reservering). 

• De wethouder zegt toe om een technische vraag van de fractie van 
Progressief Woerden inzake het IBOR niveau (B) van de 
fietspaden schriftelijk terug te koppelen. 

 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 juni 2013. 
 

  
15. Rv (13R.00188) inzake Eerste bestuursrapportage 2013 

College: 
• Op voorstel van de voorzitter wordt de commissie gevraagd om 

zelf te noteren welke vragen onbeantwoord blijven. Na de 
vergadering kunnen de openstaande vragen gemaild worden naar 
de griffie die voor verdere verspreiding zal zorgen. Het college zal 
de vragen voor de raad van 27 juni 2013 beantwoorden. 

 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 27 juni 2013. 
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16. Rv (13R.00147) inzake Wijziging APV in verband met 

hondenbeleid, growshops en de weg als slaapplaats gebruiken 
College: 
• Naar aanleiding van onder meer opmerkingen van de fractie van 

het CDA inzake jurisprudentie inzake growshops zegt 
portefeuillehouder Molkenboer toe om het raadsvoorstel aan te 
passen waarbij alleen de bepalingen van de APV over het 
hondenbeleid en de weg als slaapplaats gebruiken ter aanpassing 
aan de raad worden voorgelegd in de raad van 27 juni 2013. In 
september zal het college terugkomen met een aanpassing van de 
APV inzake growshops. 

• De burgemeester zegt toe om de suggesties van de fractie van 
D66 inzake een facebookgroep en Waaks mee te nemen bij het 
nieuw te vormen Hondenbeleid. 

 
Besluit: aangepast voorstel (exclusief bepalingen inzake growshops) 
als hamerstuk naar de raadsvergadering van 27 juni 2013. 
 

  
17. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:46 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: V.J.H. Molkenboer 


