
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Middelen  
Datum: 11-12-2013  
Opening: 20:06 uur    Sluiting: 23:50 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 
1. De fracties van Progressief Woerden, D66 en de 

ChristenUnie/SGP maken opmerkingen over het ontbreken van 
deadlines in de toezeggingenlijst. 

2. De fractie van het CDA wil graag weten of er naast de vanavond te 
bespreken paracommerciële verordening nog een beleidsplan naar 
de raad wordt gezonden zoals in de planning staat aangegeven. 

 
College: 
1. De voorzitter verzoekt om die toezeggingen in de termijnagenda 

zonder deadline te voorzien van aanleverdatum. 
2. Portefeuillehouder Molkenboer antwoordt dat er geen sprake is 

van een beleidsplan wat nog naar de raad moet komen. Anders 
dan de handhaving die half juni naar de raad wordt gezonden. 

 

  

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. 
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10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich een inspreker gemeld voor het onderwerp 
Belastingverordeningen. De heer Koopmans spreekt in over de 
verordening Havengelden 2014 en zal bij agendapunt 13 als eerste 
het woord krijgen. 
 

  

11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de overlegvergadering van 13 november 2013 
wordt conform vastgesteld. Evenals de besluitenlijst van het besloten 
gedeelte van 13 november 2013. 
 

  

12. Rondvraag 

Er zijn twee vragenseries aan de orde gekomen bij de rondvraag: 
 
1. ChristenUnie/SGP bij monde van raadslid Van Dam inzake 

zondagsopenstelling supermarkt. 
2. STERK Woerden bij monde van raadslid Olthof inzake 

straatnaamgeving naar aanleiding van overlijden Nelson Mandela. 
 
Commissie: 

 Naar aanleiding van de beantwoording van wethouder Duindam 
inzake de zondagsopenstelling neemt raadslid Van Dam de 
materie mee terug in de fractie voor verder denkwerk. 

 Naar aanleiding van de vragen van raadslid Olthof en het antwoord 
van de portefeuillehouder reageren alle aanwezige fracties positief 
op het voorstel om de brug op Defensie-eiland binnen enkele 
maanden de Mandelabrug te gaan noemen. 

 
College: 

 Naar aanleiding van de vragen van raadslid Olthof meldt de 
portefeuillehouder dat het college het verzoek heeft gedaan aan de 
straatnamencommissie om een geschikte locatie te vinden voor 
naamgeving. Het voorstel is om de brug op Defensie-eiland te 
vernoemen naar Mandela. 
 

  

13. Rv (13R.00386) inzake Vaststelling belastingverordeningen 2014 
Inspreker: 

 De heer Koopmans spreekt in op de Verordening Havengelden 
2014. 

 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
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gemeenteraad.woerden.nl. In dit geval onder agendapunt 13. Hier is 
tevens een bijlage toegevoegd van de inspreker. 
 
Commissie: 

 De fracties van het CDA, STERK Woerden en LijstvanderDoes zijn 
tegen het voorstel. 

 
College: 

 De vraag van commissielid Huls over mintekens in het voorstel 
wordt schriftelijk afgedaan zodra de heer Huls deze vraag 
schriftelijk ter beschikking stelt. 

 De portefeuillehouder geeft aan dat hij onder meer naar aanleiding 
van de vragen van de inspreker duidelijkheid zal gaan verschaffen 
inzake de kostendekkende exploitatie met aandacht voor 
marktconformiteit (Havengelden 2014, verhoging kosten vaste 
ligplekken). 

 
Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 18 december 2013 met 
in acht name van het feit dat de fracties van het CDA, STERK 
Woerden en LijstvanderDoes worden geacht tegengestemd te 
hebben. 
 

  

14. Rv (13R.00413) inzake Tweede bestuursrapportage 2013 
College: 

 Portefeuillehouder Van Tuijl meldt dat er een notitie naar de raad 
komt inzake het beheer van begraafplaatsen. Ook opgenomen in 
de begroting 2014. 

 Portefeuillehouder Koster zegt voor januari een 
raadsinformatiebrief toe inzake Peuterspeelwerk/peuteropvang. 

 Portefeuillehouder Van Tuijl zegt toe de openstaande vragen van 
raadslid Olthof (STERK Woerden) en commissielid Van Meijeren 
(CDA) inzake de openbare ruimte nog voor de raad van 18 
december 2013 schriftelijk te beantwoorden. 

 Portefeuillehouder Koster zegt toe om uit te zoeken hoe de 
transitiekosten inzake Ferm Werk zijn opgebouwd (afgedaan in 
RIB 13R.00445 die betrokken is bij de bespreking in de commissie 
Welzijn van 16 december 2013) 
 

Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 18 december 2013. 
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15. Rv (13R.00423) inzake Jaarstukken 2012 Omgevingsdienst Regio 
Utrecht 
Commissie: 

 De fractie van LijstvanderDoes is tegen het voorstel. 
 
College: 

 Plan van aanpak en begroting 2014 worden 12 december 2013 
besproken in het Algemeen Bestuur van de ODRU. Na vaststelling 
worden deze zo spoedig mogelijk met toelichting toegezonden aan 
de commissie. 

 Lessons learned in dit dossier worden meegenomen in de visie op 
gemeenschappelijke regelingen. 
 

Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 18 december 2013 met 
in acht name van het feit dat de fractie van LijstvanderDoes wordt 
geacht tegengestemd te hebben. 
 

  

16. Rv (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met 
paracommerciële verordening 
Besluit: bespreekstuk in de raadsvergadering van 18 december 2013.  
 

  

17. Rib (13R.00381) inzake Concept Dienstverleningsovereenkomst 
Oudewater-Woerden 
 
Besluit: in verband met tijdgebrek wordt de raadsinformatiebrief 
doorverwezen voor bespreking naar de commissie Middelen van 15 
januari 2014. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alleen de fractie 
van het CDA prijs stelt op de bespreking in januari. Alle overige 
fracties nemen de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan. 
 

  

18. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 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 
 

 Marc Rijnders 
 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 
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 


