
Besluitenlijst van de 
commissie Ruimte 
 
 

Datum: 14-1-2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.20 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededeling 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen personen aangemeld voor het spreekrecht. 

 

  

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van 3 december 
ongewijzigd vast te stellen.  
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande moties 
Het overzicht wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  

6. Rondvraag 
Er zijn vier rondvragen. 

1. De heer Van Meijeren (CDA) heeft een vraag over de Rijnstraat. 
Wethouder De Weger geeft in zijn beantwoording aan dat de 
herstelwerkzaamheden (na overleg met ondernemers, afhankelijk 
van het weer) in februari plaatsvinden en dat de raad naar 
verwachting in mei wordt geïnformeerd over de verdere inrichting van 
de Rijnstraat. 

2. De heer Bom (STERK Woerden) heeft een vraag over de planning 
inzake A12-BRAVO (zuidelijke randweg Woerden). Wethouder De 
Weger zegt in zijn beantwoording toe dat de raad de planning van de 
werkzaamheden ontvangt t.a.v. de zuidelijke randweg en Woerden-
west, zodra deze bekend is. 

 



3. De heer Boere (CDA) heeft een vraag over het belevingsonderzoek 
Veenweidegebied. Wethouder Schreurs zegt toe dat hij na de 
binnenkort geplande bijeenkomst van de stuurgroep schriftelijk op de 
vragen terugkomt. Tevens ontvangt de raad een rib inzake de 
ontwikkelingen Veenweidegebied. 

4. Mevrouw Postma (LijstvanderDoes) heeft een vraag over de 
afvalinzameling rond feestdagen. Wethouder Stolk beantwoordt de 
vragen afdoende. 
 

  

7. Rapport Rekenkamercommissie inzake vastgoedbeleid “Steengoed” 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Maatschappelijk vastgoed 
- Verantwoordelijkheid raad en college 
- Coalitiedoelstellingen 
- Effect van de afdeling vastgoed 
- Door de Rkc gedane aanbevelingen 
- Wettelijke en niet-wettelijke taken 
- Strategisch portefeuilleplan 
- Gelden onderhoud onderwijsgebouwen 

 
College: 
Wethouder Schreurs gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. Hij zegt toe dat de raad binnen afzienbare tijd een 
rib inzake de besteding gelden onderhoud schoolgebouwen tegemoet kan 
zien. 
 
Rekenkamercommissie: 
Mevrouw Wilbers gaat kort in op de inbreng van de commissie en de 
formulering van het ontwerp-raadsbesluit. 
 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 28 januari a.s. De fractie van het CDA overweegt een 
amendement met betrekking tot de formulering van beslispunt 2 van het 
ontwerp-raadsbesluit. 
  

  

 Raadsvoorstel (15R.00572) inzake startnotitie verkeersvisie 2030 
Raadsinformatiebrief (15R.00785) inzake fietsvisie/-beleid Woerden 
2015-2025 
Raadsinformatiebrief (15R.00597) inzake gespreksverslag met 
consortium over westelijke randweg 
Commissie: 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Participatieproces / selectiewijze werkgroep 
- Wel of geen kaders vooraf aan de werkgroep 
- Positie fietsers versus overige verkeersdeelnemers 
- Rol/invloed werkgroep versus het mandaat van de gemeenteraad 



- Haalbaarheid van de planning 
- Positie mindervaliden 

 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de 
vragen. Zij zegt toe dat de raad in oktober de visie ter vaststelling tegemoet 
kan zien en in december de uitwerkingsplannen van de visie. 
 
Conclusie: 
Het voorstel wordt doorgeleid naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 28 januari a.s. De fractie van het CDA overweegt een 
amendement m.b.t het stellen van een kader vooraf t.b.v. werkgroep 
inwoners. Een aantal fracties geeft aan daarin te willen meedenken. 
 

  

9. Sluiting vergadering 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lijst van aanwezigen: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Raadsleden 
  

 Dhr. H.A. van Assem 

 Dhr. R.C.L. Bakker 
 Dhr. G.F. Becht 

 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. W. den Boer  
 Dhr. E.L. Bom                     
 Dhr. S.C. Brouwer 
 Dhr. H. van Dam 

 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 
 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 

 Dhr. H.R.M. Ekelschot 
 Dhr. H. van der Griendt 

 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 
 Dhr. C. van Iersel 

 Dhr. J. IJpma 
 Dhr. L. Issarti 

 Mevr. M.A.H. Kingma 
 Dhr. J. van Leeuwen 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 

 
 

 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
 

 Fractieassistenten 
 

 Dhr. J. Boere 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 De heer G. van Kesteren 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. F. van de Geest 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Mevr. J.V. Buerman  
Mevr. R. Vrolijk 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J. IJpma 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Onno Vliegenthart 

  
 College 
  

 Wethouder:  
 Wethouder: T.H.D. De Weger 
 Wethouder: mevr. M.H. Stolk 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


