
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
  
Datum: 11 februari 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:30 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

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. 
 
Mevrouw Schouten spreekt in over het hondenbeleid, specifiek over 
de hondenuitrenplek Snel en Polanen. De bijdrage van mevrouw 
Schouten is op het Ris gepubliceerd. 
Naar aanleiding van de bijdrage van mevrouw Schouten verzoekt de 
commissie het college zorg te dragen voor een adequate 
communicatie over het hondenbeleid. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Ruimte van 14 januari 2016 
wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Ruimte wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
Op verzoek van het CDA wordt de Rib (15R.00825) inzake beslissing 
op bezwaar verwijderen containers Bergen- en Wijnenbuurt voor de 
vergadering van 10 maart geagendeerd. 
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6. Rondvraag 

1. CU/SGP stelt vragen aan het college over schuifruimte voor 
herstructurering van bedrijventerreinen. 
Wethouder Schreurs beantwoordt de afdoende. De commissie 
besluit vertegenwoordigers van GS en PS Utrecht uit te nodigen 
om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan, zo mogelijk 
tijdens een commissievergadering Ruimte nog voor het 
zomerreces. 

 
2. LijstvanderDoes stelt vragen over het vervangen van containers. 

Wethouder Stolk beantwoordt de vragen afdoende. 
 

3. CDA stelt vragen over molen De Windhond.  
Wethouder Schreurs beantwoordt de vragen afdoende en zegt toe 
dat de raad oktober/november 2016 mogelijke toekomstscenario’s 
rondom de windmolen krijgt toegezonden. 

 
4. Inwonersbelangen stelt vragen over de ontwikkeling Defensie-

eiland 
     Wethouder Schreurs beantwoordt de vragen afdoende. 

 

  

7. Woondebat 
Insprekers: 
Mevrouw Verdooren (GroenWest) en mevrouw Jansen 
(huurdervereniging Weidelanden) spreken op dit onderwerp in. Ze 
gaan met name op de (totstandkoming van) de prestatieafspraken in 
en thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. 
 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over:  

- Voorwaarden koopgarantregeling 
- Maatregelen om wacht-/zoektijden naar sociale woning terug te 

dringen 
- Aanpak scheefwoners / welke groep heeft de meeste 

scheefwoners 
- Duurzaamheid(slening)  
- Opdrachten voor Woerdense ondernemers 
- Onverwachte ontwikkelingen / statushouders 
- Voor de “doelgroep” bouwen 
- Preferentie positie van bepaalde groepen 

 
College: 
De Wethouders Stolk en Schreurs gaan in op de opmerkingen en 
beantwoorden de vragen vanuit de commissie.  
 
Besluit:  
De fractie van Progressief Woerden overweegt een motie in te dienen, 
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met als strekking het college te committeren aan het terugdringen van 
de zoek-/wachttijd naar een sociale huurwoning. 
 
Verder is het onderwerp voor nu voldoende aan de orde geweest. 
 

  

8. Raadsinformatiebrief (16R.00004) inzake beantwoording artikel 
40 vragen LijstvanderDoes inzake vervangen kliko’s 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over het volgende: 

- Kosten voor het chippen van containers 
- Scheidingspercentage 
- Wel of niet heroverwegen vastgestelde beleid 
- Arbotechnische aangelegenheden 
- Duurzaamheid 
- Proces informeren gemeenteraad 

 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Zij zegt toe: 

1. De raad ontvangt z.s.m. alle relevante informatie, inclusief een 
overzicht van ramingen en kosten en het 
afvalscheidingspercentage 2017. 

2. De raad ontvangt de relevante informatie over de P-90 norm. 
  

Besluit: 
Afgesproken wordt dat tijdens de informatiebijeenkomst van 7 april de 
implementatie van het voorgenomen afvalbeleid wordt 
toegelicht/besproken. 
 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur. 
 

 



Lijst van aanwezigen 
 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      
CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 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   E. van Deutekom 

 J.A. van Leeuwen   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    

      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    

      STERK Woerden  W. den Boer   A.E. Ambagtsheer-Bannink 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  J. IJpma 

  H. van Dam 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder  
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


