
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 
Commissie: Ruimte  
Datum: 6-12-2012  
Opening: 20.30 uur    Sluiting: 23.40 uur 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

7. Opening 
  
8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 

Het college zegt toe de evaluatie van het welstandbeleid op te gaan stellen, 
maar het vergt enige tijd voordat deze gereed is. Met betrekking tot de 
“casus Houten” loopt de gemeente geen risico.  
De commissie beslist dat de voorstellen omtrent het welstandsbeleid in de 
overlegvergadering van 10 januari 2013 worden geagendeerd. 

  
9. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
10. Spreekrecht burgers 

- De heer Willigenburg heeft ingesproken over de grondwater- en 
funderingsproblematiek in het Schilderskwartier; 
- Mevrouw Kooijman heeft ingesproken over de ontwikkelingen in polder 
Wulverhorst. 

  
11. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de vergadering van 8 november 2012 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
12. Rondvraag 

Er zijn rondvragen gesteld over: 
1. Vragen van Inwonersbelangen inzake kades en bomen. 
 
2. Vragen van D66 inzake bushaltes in Snel & Polanen. 
 
3. Vragen van Inwonersbelangen inzake proef ophalen huisafval  
Vogelenbuurt. 
 
4. Vragen van Inwonersbelangen inzake mogelijke aanwezigheid van asbest 
in corporatiewoningen. 
Het college zegt toe navraag te doen naar het aantal woningen waar 
mogelijk asbest is. Het college is hierbij afhankelijk van een inventarisatie die 



door GroenWest wordt uitgevoerd (conform asbestprotocol). De cijfers zijn 
naar verwachting in de loop van 2013 beschikbaar. 

  
13. Raadsvoorstel (12R.00359) weigeren verklaring van geen bedenkingen 

in verband met aanvraag Glowgolf voor het perceel Oostzee 8 te 
Woerden 
Advies: 
De aanwezige fracties geven de raad unaniem een positief advies. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de 
raadsvergadering van 19-12-2012. 

  
14. Raadsvoorstel (12R.00435) inzake herontwikkeling voormalig 

Campinaterrein 
Advies: 
De aanwezige fracties geven de raad unaniem een positief advies. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de hamerstukkenlijst van de 
raadsvergadering van 19-12-2012. 

  
15. Diverse stukken omtrent Volkshuisvesting 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de overlegvergadering van 10 
januari 2013. 
 
Het raadsvoorstel (12R.00406) inzake vaststelling regionale 
huisvestingsverordening 2013 gemeente Woerden wordt doorgeleid naar de 
bespreekagenda van de raadsvergadering van 19-12-2012 vanwege het 
termijngebonden karakter. 

  
16. Themadiscussie huisvesting ambtelijke organisatie / nieuw stadhuis 

College: 
Het college zegt toe de commissie inzicht te geven in de verschillende 
componenten waar de jaarlijkse exploitatielast van het huidige Stadhuis uit 
bestaan (Rib). 
 
Conclusie: 
Het college zal een voorstel opstellen (aantal scenario’s), waarbij het college 
haar voorkeursscenario aangeeft. Op basis van dit voorstel kan de raad een 
beslissing nemen en aangeven welk scenario nader uitgewerkt dient te 
worden in een concreet plan. Dit voorstel is tweede kwartaal 2013 gereed. 
Voor die tijd wordt een excursie, waarin college en raad gezamenlijk een 
aantal relevante gemeenten bezoeken. 
 
De commissie besluit op grond van artikel 10, lid 2 onder b van de Wob de 
door het college genoemde locaties en toelichting op de financiële uitwerking 
geheim te verklaren. 

  
17. Sluiting  



Lijst van aanwezigen: 
 

 
 
 

 Raadsleden 
  

 Abarkane  
 Becht 
 Van den Berg-Kuijf 
 Berkhof-de Vos 
 Den Boer 
 Bom 
 Brouwer 
 Buerman 
 Van Dam 
 Van der Does 
 Droogers 
 Van Ekeren 
 Van Geelen 
 Van Hameren 
 Hoogerbrugge 
 Hoogeveen 
 De Jong 
 Van der Lit 
 Mees 
 Olthof 
 Van Riet 
 Romijn-Ansink 
 Van Soest-Vernooij 
 Streng 
 Tersteeg 
 Tuit 
 Verbeij 
 Winter 
 De Wit 

 Fractieassistenten 
  

 Ekelschot 
 Verdoold-Vroedsteijn 
 Van Meijeren 
 Kunst 
 Kuipers-Pelzers 
 Huls 
 Gottmer 
 De Jong 
 Niewold  
 Verhagen 
 Eissens 
 De Jonge 
 Van Rootselaar 
 Verschelling-Hartog 

  
 Voorzitter 
  

 Van der Lit 
 Van Dam 

  
 Griffier 
  

 Geldorp 
 Lucassen 
 Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder Van Tuijl 
 Wethouder Duindam 
 Wethouder Schreurs 
 Wethouder Koster 
 Burgemeester Waaijer 


