
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Middelen  
Datum: 15-01-2014  
Opening: 20:03 uur    Sluiting: 22:05 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 
Er zijn geen openstaande punten uit voorafgaande vergadering. 

  

9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld met in acht name van 
het feit dat punten 13 en 14 in verband met een inspreker worden 
omgedraaid en agendapunt 15 wordt geschrapt. 
 

  

10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich een inspreker gemeld voor het onderwerp wijziging APV 
in verband met paracommerciële verordening. De heer Mooiman 
spreekt in namens de Tennisvereniging VEP en mede namens de 
Woerdense Tennis Stichting en zal bij agendapunt 13 als eerste het 
woord krijgen. 
 

  

11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de overlegvergadering van 11 december 2013 
wordt conform vastgesteld. 

  

12. Rondvraag 

Er wordt door de leden geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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13. Rv (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met 
paracommerciële verordening 
Inspreker: 

 De heer Mooiman spreekt in op het onderwerp. 
 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
gemeenteraad.woerden.nl. In dit geval onder agendapunt 13. De 
bijdrage van de heer Mooiman is ook in pdf formaat bij agendapunt 13 
terug te vinden. 
 
Commissie: 

 De fractie van de ChristenUnie/SGP kondigt naar aanleiding van 
de bespreking een motie aan voor de raadsbehandeling. 

 De fractie van STERK Woerden houdt 2 amendementen aan voor 
de raadsbehandeling, te weten: aanscherping verbod op prijsacties 
en handhaving bij niet-naleving van de regels. 

 
College: 

 De burgemeester zegt naar aanleiding van de bespreking in de 
commissie toe om voor de bespreking van het voorstel in de raad 
met de volgende wijzigingen te komen: 

o Aanpassing van de foutieve tekst in de toelichting. 
o In plaats van “kan-bepalingen” worden er “zal-bepalingen” in 

de artikelen opgenomen. Kortom, de gemeente zal 
handhaven in plaats van kan handhaven. 

o De voorgestelde tijden worden aangepast: maandag tot en 
met donderdag van 12:00 tot 00:00 uur en van vrijdag tot en 
met zondag van 12:00 uur tot 01:00 uur. 

 De burgemeester zegt toe om in mei of juni het preventiebeleid te 
bespreken met de raad (bevestiging eerdere toezegging en reeds 
opgenomen in de planning). Hier kan dan ook aandacht worden 
geschonken aan het convenant Veilig Uitgaan en trainingen aan 
schenkers van alcohol. En ook aandacht voor strengere 
handhaving (bijv. direct intrekken van drankvergunning bij 
geconstateerde overtreding). 

 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 30 januari 2014. 
 

  

14. Rv (13R.00358) inzake Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2014 
College: 

 De burgemeester zegt toe om openstaande vragen van 
commissielid Huls (STERK Woerden) persoonlijk terug te koppelen 
zodra de heer Huls de vragen aanlevert. 
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 De burgemeester zegt inzake cameratoezicht bij het station tegen 
fietsendiefstal een werkbezoek toe aan de gemeente IJsselstein 
waar men al veel ervaring heeft met de materie. 

 De burgemeester zegt toe dat naar aanleiding van aanpassing van 
landelijk beleid inzake coffeeshops (ingezetenencriterium), het 
gemeentelijk beleid wordt aangepast. 

 De burgemeester zegt een raadsinformatiebrief toe inzake de inzet 
van SUS-wachten (project vanaf 29 maart) in de binnenstad tijdens 
uitgaansavonden. 

 Wat gaat Woerden doen tegen huiselijk geweld? Hier komt de 
burgemeester nog apart op terug na overleg met wethouder 
Koster. 

 
Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 30 januari 2014. 
 

  

15. Rib (13R.00381) inzake Concept Dienstverleningsovereenkomst 
Oudewater-Woerden 
Bij het vaststellen van de agenda is dit agendapunt geschrapt. Deze 
RIB zal verder niet meer besproken worden. 
 

  

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:05 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 
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  Fractieassistenten 
 

 Marc Rijnders 
 Henny Ekelschot 
 Jolanda Verdoold-Vroedsteijn 
 Job van Meijeren 

 

Reinier Kunst 
Judith Godschalx 

 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 
Jelmer Vierstra 
Marieke Van Noort 
Annette Ambagtsheer-Bannink 
 

  
  
 Voorzitter 
  

 Elias Bom 
 George Becht 

  
 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 


