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 datum  dinsdag 11 april 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 22.45 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 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. 
 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht over een onderwerp dat niet 
geagendeerd staat. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Middelen van 14 maart 2017 
wordt conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda april 2017 
  

 

De heer Van Dam (CU-SGP) vraagt naar de wijze waarop de raad geïnformeerd wordt 
over de bevindingen van het onderzoek naar de ambtelijke samenwerking met 
Oudewater (T-245). Burgemeester Molkenboer geeft aan dat er een raadsinformatiebrief 
in voorbereiding is. 
 
Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) vraagt naar de planning rond het 
evenementenbeleid (P-029) in juni, gelet op de afspraken uit het bestuursakkoord. 
Wethouder Stolk beantwoordt de vraag en geeft aan dat het evenementenbeleid los 
staat van de besluitvorming over de in het bestuursakkoord genoemde nota’s over 
horeca, supermarkten en de binnenstad.  
 
De langetermijnagenda van april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er zijn geen vragen vanuit de commissie of mededelingen vanuit het college. 
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7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Evaluatierapport Burgercomité - Vernieuwde opzet jumelage 
Steinhagen 2015-2016 

  

 

Het evaluatierapport van het Burgercomité is geagendeerd op verzoek van de fractie 
van D66. 
 
Inspreker 

1. Mevrouw Willems (voorzitter Burgercomité) licht het rapport en de ervaringen 
toe. Verschillende vragen worden door de commissieleden gesteld aan de 
inspreker. Het jaarverslag van het Burgercomité over 2016 wordt op korte termijn 
aan de raad gestuurd. 

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

 Uitwisseling van goede ervaringen tussen de gemeenten is een succes 

 Genoemde vervolgthema’s: burgerparticipatie, integratie van 
vluchtelingen/statushouders, sport en beweging, omschakeling naar 
klimaatneutrale/gasvrije gemeente 

 Waardering voor de inzet van het Burgercomité 

 Ontwikkelingssamenwerking en onderhouden stedenband als wel/niet 
gemeentelijke taak 

 Budgettaire consequenties van continuering betrekken bij het juni-overleg 

 Afweging om het besluit om vanaf 2018 structureel middelen en ondersteuning 
beschikbaar te stellen overlaten aan de nieuwe raad overlaten aan nieuwe raad 

 Wijze van besluitvorming over vervolg stedenband 
 

College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij geeft als 
suggestie mee om bij een volgend project met Steinhagen de verwerking van de 
resultaten van voorgaande projecten te betrekken bij het programma. 
 
Conclusie 
De fractie van D66 kondigt aan een motie voor te bereiden over de continuering van de 
stedenband voor de raadsvergadering van 20 april 2017. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel keuze toe te passen infill-materiaal bij de ontwikkeling 
van nieuwe kunstgrasvelden en het vervangen van kunstgrasvelden 
in gemeente Woerden 

  

 

Insprekers 
1. De heer Van den Heuvel (voorzitter Sportlust ’46) gaat o.a. in op de 

consequenties van het uitstel van de aanleg van de velden i.v.m. de beperkte 
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capaciteit van de huidige velden.  
2. De heer Straub (voorzitter Sportoverleg Woerden) licht de belangenafweging toe 

om tot het uitgebrachte advies te komen. 
3. De heer Kester Jacobs (Vereniging Band en Milieu) adviseert de commissie om 

zich te laten leiden door de feiten en de onderzoeksresultaten over de veiligheid 
van rubbergranulaat en wijst de commissie daarbij tevens op het beperkte 
onderzoek naar TPE-materiaal. 

Verschillende commissieleden stellen vragen aan de insprekers. 

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

 Het ontbreken van een directe urgentie uit de onderzoeken om tot vervanging 
over te gaan 

 Het ontbreken van een dekkingsvoorstel voor de financiële consequenties 

 Het gemis van de mogelijkheid om dit onderwerp zorgvuldig (beeldvormend) voor 
te behandelen 

 Het probleem bij een vraagstuk waarbij de oordeelsvorming deels op basis van 
onderbuikgevoelens plaatsvindt 

 Vergelijking met omliggende gemeenten 

 Alternatieven voor het wegnemen van maatschappelijke onrust 

 Alternatieve materialen naast SBR en TPE 

 Nadere informatie nodig over TPE-materiaal 

 Voorstel betreft nieuw beleid en strijdig met afspraken bestuursakkoord 

 Oordeelsvorming op basis van feiten vs. meningen vs. draagvlak 

 Fasering leidt mogelijk tot lagere materiaalkosten 

 Proces: waarom komt dit voorstel zo laat naar de raad 

 Vraag met betrekking tot uitgangspunt: SBR veilig of onveilig 

 Optie om 1 veld te vervangen van Sportlust 

 Niet onderzochte wijzen van blootstelling aan gezondheidsrisico’s is een gemis in 
de onderzoeken 

 Doorbelasting aan verenigingen via tarieven 

 Gefaseerde vervanging neemt onrust mogelijk niet weg 

 Suggereren dat iets een gezondheidsrisico is versterkt de onrust 

 Precedentwerking van de vervanging van 1 veld 

 Amerikaans onderzoek volgt nog 

 Noodzaak om een besluit te nemen in verband met de capaciteitsproblemen bij 
Sportlust 

 Kunstgrasvelden zonder infill-materiaal 
 
College 
Wethouder Stolk reageert op de vragen en opmerkingen uit de commissie. Zij geeft aan 
dat het college zeer regelmatig de raad heeft betrokken bij het onderwerp en herkent 
zich niet in de kritiek op de informatievoorziening en het proces. Het gaat om de 
aanbesteding zodat Sportlust nog in 2017 kan beschikken over voldoende 
trainingscapaciteit. 
 
Met betrekking tot de financiën geeft zij aan dat de lasten geeffectueerd worden in 2018, 
waarbij de dekking kan worden meegenomen en afgewogen in het juni-overleg. Zij geeft 
in overweging om alleen op dit moment alleen een besluit te nemen over de 
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aanbesteding bij Sportlust. 
 
Op een later moment beslist de raad nog over de tarieven voor de sportverenigingen. De 
gevolgen van het voorliggende voorstel zijn nog niet doorgerekend in de tarieven.  
 
De wethouder zegt toe vóór de raadsvergadering extra informatie toe te sturen over 
TPE-materiaal. 
 
Conclusie 
De commissieleden vinden het van belang dat de raad een besluit neemt met name 
vanwege de urgentie bij Sportlust. De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk 
door naar de raadsvergadering van 20 april 2017. Vanwege de open opzet van het 
ontwerpbesluit is amendering van het besluit noodzakelijk.  
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 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   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 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   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 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   C. Postma-van Iersel 

 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   L.M. Ruyten 

     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 
    


