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 datum  dinsdag 14 november 2017  

 opening  21.00 uur sluiting 23.45 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 21:00 uur. 
 

  
  

2. Spreekrecht burgers 
  

 

Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende 
vergadering op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing gepubliceerd bij 
het betreffende agendapunt. 
 
De volgende insprekers hebben zich aangemeld voor het spreekrecht bij  
agendapunt 8: 

 Mevrouw Jongepier – voorzitter AV Clytoneus 

 De heer Van den Hoeven – afgevaardigde Sportoverleg 

 De heer Klein – voorzitter VV Kamerik 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt vastgesteld.  
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De heer Bulk verzoekt tot aanpassing van besluitenlijst van 12 oktober 2017. De 
aankondiging van het amendement oplossen tekorten Sociaal Domein is door een 
andere fractie dan CU/SGP gedaan. 
 
De besluitenlijsten van de vergadering van de commissie Middelen van 4 oktober 2017 
en de vergaderingen van de Begrotingscommissie van 11 en 12 oktober 2017 worden 
vastgesteld, met inbegrip van bovenstaande wijziging. 
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda juni 2017 
  

 

De langetermijnagenda van de commissie Middelen van november wordt vastgesteld.  
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst  
  

 

De commissie neemt kennis van het raadsvoorstel dat als hamerstuk doorgeleid is 
naar de raadsvergadering van 30 november 2017. 
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6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking  
  

 

Door het college en de commissie worden geen vragen gesteld of opmerkingen 
gemaakt.  
 

  
  

7. Rondvraag  
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief bespreekstuk sporttarievenherijking en 
infillkeuze  

  

 

Inspreker 
Mevrouw Jongepier, voorzitter AV Clytoneus, geeft een toelichting op de unieke positie 
van Clytoneus in de tarievendiscussie en binnen het verdeelmodel. Maatwerk voor AV 
Clytoneus is een oplossing om zo financieel gezond te blijven en breed sportaanbod te 
behouden. De spreektekst is als bijlage toegevoegd aan de stukken bij dit agendapunt. 
 
De heer Van den Hoeven, afgevaardigde Sportoverleg, geeft een toelichting op de 
brief die gestuurd is aan de raad.  
 
De heer Klein, voorzitter VV Kamerik, gaat in op de onderwerpen uit de 
raadsinformatiebrief. Hij geeft aan blij te zijn met de uitspraak van de raad in de moties 
waarbij de voorkeur uit gaat naar een voorstel waarbij de kosten voor de verenigingen 
niet zullen stijgen. 
 
Vanuit de commissie worden vragen gesteld aan de insprekers. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Harmonisatiemodel 

 Toegankelijkheid en openbaarheid sportverenigingen 

 Infillkeuze / gezondheidsrisico’s 

 Kapitaallasten 

 Scenario stilzwijgend doorlopen van de contracten  

 Maatwerk sportverenigingen (AV Clytoneus) 

 
College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen vanuit de commissie. Met betrekking tot de 
openbare toegankelijkheid van de velden geeft zij aan het gesprek aan te gaan over 
buurtkinderen op de velden en het toezicht hierop. 
 
Op basis van de opmerkingen uit de commissie zal zij het volgende nader uitwerken 
voor de besluitvorming in januari: 

 Gefaseerd vervangen met de infillkeuze TPE 

 Vervanging in 2018 van de kunstgrasvelden van voetbalverenigingen VEP en 
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VV Kamerik met TPE-materiaal, kredietvoorstel in januari 

 Maatwerk voor AV Clytoneus 

 Uitwerking van de concrete financiële consequenties van de 22%-variant 

 Vergelijking van de huidige lasten met de 22%-variant 

 Uitwerking variant stilzwijgend verlengen van contracten 
 
Conclusie 
De raadinformatiebrief is voor dit moment voldoende besproken. Het vervolg staat 
gepland voor januari 2018, waarvoor een raadsvoorstel zal worden aangeboden.  
 

  
  

9. Raadsinformatiebrief evenementenbeleid gemeente Woerden 2017 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Eindtijden 

 Ontbreken hardheidsclausule 

 Realisme beperken geluid Oortjespad 

 Beperking in aantallen evenementen 

 Faciliteren van evenementen / veiligheid  

 Ruimte voor nieuwe evenementen 

 Evaluatie / borging / lerend vermogen 

 Handhaving 

 Juridische status / gemeentewet  

 Toegankelijkheid  

 
College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
De wethouder geeft aan dat in 2016 gestart is om alle bekende organisatoren van 
evenementen in Woerden uit te nodigen voor overleg. In september 2017 heeft de 
laatste bijeenkomst plaatsgevonden met de organisatoren om te na te gaan of zij zich 
konden vinden in alles wat gedeeld, aangepast en bijgesteld is. 
 
Daarna gaat zij in op hoe omgegaan wordt met organisatoren. Er vindt een 
voorgesprek plaats en na afloop wordt er geëvalueerd, waarmee het lerend vermogen 
wordt geborgd. 
 
Met betrekking tot veiligheid helpt de gemeente organisatoren wanneer zij vragen 
hebben over de veiligheidsplannen. Zo’n veiligheidsplan kan nogmaals gebruikt 
kunnen worden wanneer dat opvolgend jaar er niks veranderd is. 
 
Ook geeft de wethouder aan dat het helder voor organisatoren moet zijn wat wel en 
niet mag. Daarbij heeft het college de ruimte om af te wijken om maatwerk te bieden.  
 
Wethouder Stolk gaat na op welke wijze inclusie gestimuleerd kan worden bij 
evenementen door de organisatoren. 
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De wethouder zegt toe:  
 Een toelichting aan hoofdstuk 7 toe te voegen met betrekking tot de 

faciliterende rol van de gemeente op het gebied van veiligheid(splannen). 

 Teksten in het beleid met betrekking tot nieuwe initiatieven, meedenken, 
faciliteren en het leveren van maatwerk aan te scherpen en te verduidelijken. 

 
Conclusie 
Voor dit moment is de raadsinformatiebrief voldoende besproken. De wethouder neemt 
de opmerkingen en toezeggingen uit de commissie mee terug naar het college en zal 
de raad een aangepaste versie van het evenementenbeleid doen toekomen.  
 

  
  

10. Motie aanmelden Woerden pilotgemeente gereguleerde wietteelt 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Het disfunctionerende gedoogbeleid 

 De kansen als pilotgemeente 

 Vraag noodzaak en meerwaarde om als Woerden nu mee te doen 

 Gezondheidsrisico’s van drugs en beeldvorming bij regulering 

 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie en reageert op de 
motie. 
 
Hij geeft aan dat bij bespreking van dit onderwerp met collega’s uit andere gemeenten  
naar voren is gekomen dat er veel onduidelijkheid is wat het kabinet wil. Onbekend zijn 
nog bijvoorbeeld de randvoorwaarden als pilotegemeente, de wijze van wietproductie 
door of in opdracht van de overheid, de veiligheid en gezondheidsrisico’s.  
 
Hij geeft het advies om eerst het gesprek tussen VNG en het kabinet af te wachten 
alvorens stappen te zetten, zodat duidelijk is onder welke voorwaarden Woerden zich 
eventueel kan aanmelden en deelnemen als pilotgemeente. 
 
Conclusie 
Vooralsnog vindt er geen vervolgbehandeling plaats. De stellers van de motie 
bespreken een eventueel vervolg verder in hun fracties.  
 

  
  
  

11. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   J. de Kort 

 G.J.C.J. Eissens   J. Tamse 

 T.J. Boersma    

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   C. Arentshorst 

 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   G. van Bork 

 M.H.T. van Noort   A. Berkheij 

 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   L. van Leeuwen 

 M.A.H. Kingma    

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

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   M. Verheyen 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  G.F. Becht 

  T. van Soest-Vernooij 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


