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 datum  donderdag 8 juni 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.35 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 aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht van: 

1. De heer F.A. Paymans spreekt namens “vrienden van de Blauwe Meije” in. Hij 
roept het gemeentebestuur op om er alles aan te doen dat De Blauwe Meije zo 
snel als mogelijk op een gezonde wijze haar voorgenomen activiteiten kan 
uitoefenen. 

2. De heer L. Sonneveld (agendapunt 11). 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, waarbij de punten 9 en 10 gezamenlijk 
worden behandeld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

Besluit: de besluitenlijst van de vergadering van de commissie Ruimte van 18 mei 2017 
wordt conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda juni 2017 
  

 

Besluit: de termijnagenda juni 2017 wordt vastgesteld, met de opmerking dat T-319 
inzake woningbouw Kamerik van de lijst van worden gehaald. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

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

 

1. Mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) stelt vragen over de sloop van 

bedrijfspanden aan de Hoge Rijndijk 

Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de eventuele sloop van de panden onderdeel is 
van een nieuw plan. Zover is het momenteel nog niet, er vinden gesprekken plaats. 
Vooralsnog wil de eigenaar de panden behouden voor een eventueel “plan B”. De 
ondernemer heeft inmiddels wel beveiliging ingeschakeld om onbevoegden op het 
terrein te weren.  
 

2. De heer Van Meijeren (CDA) vraagt in algemene zin naar de stand van zaken De 

Blauwe Meije 

Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de huidige openingstijden conform aanvraag 
ondernemer zijn. Hij heeft intensief overleg met de gemeente Nieuwkoop over 
verruiming van de openingstijden, zodat er voor de gehele onderneming een gelijk 
regime geldt. Het college streeft ernaar z.s.m. de gedoogbeschikking om te zetten naar 
en definitieve vergunning. 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief (17R.00344) inzake procesaanpak uitvoering 
bestuursakkoord onderzoek Westelijke Randweg 

  

 

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

 Afspraken in het Bestuursakkoord 

 Beoogde tracé 

 Opdrachtformulering aan Procap 

 Onafhankelijkheid van Procap 

 Samenstelling commissie van deskundigen 

 Relatie met de verkeersvisie 

 Burgerparticipatie 

 Al dan niet vooruitlopen op de uitkomsten 
 
College 
Wethouder Stolk gaat kort in op de inbreng en vragen vanuit de commissie. Zij geeft aan 
dat Procap alleen de inventariserende ronde doet. Die leidt tot een raadsvoorstel in 
september. De raad bepaalt daarmee de invulling van het vervolg. 
Als de commissie zich kan vinden in de aanpak, zal z.s.m. de informatie m.b.t. de te 
houden interviews worden verspreid. 
 
Conclusie 
Gelet op bovenstaande toelichting van het college is de raadsinformatiebrief voor dit 
moment voldoende aan de orde geweest. 
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9. Raadsvoorstel (17R.00341) inzake ontwikkelingsvisie Middelland 
10. Raadsvoorstel (17R.00332) inzake tijdelijke huisvesting De Bleek 1 
  

 

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

 Transitie naar woningbouw / revitalisering van het gebied / totstandkoming van 
de visie / ambities 

 Stedenbouwkundige visie / spelregels / nadere kaders 

 Wijze van uitvoering van de visie 

 € 500.000,- uit de Algemene Reserve / wijze van terugverdienen 

 Kosten in 2017 

 Middelen al dan niet gefaseerd ter beschikking stellen 

 Bijdrage vanuit de ondernemers 

 Eigendomssituatie gebouwen en kavels 

 Logistiek / “buren” 

 Termijn van ontwikkeling in relatie tot mogelijke grondexploitatie 

 Risico’s van onwilligen 

 Ondergronds infrastructuur 

 Doelgroepen te bouwen woningen 

 Wijkse en bovenwijkse voorzieningen 

 Betrokkenheid raad bij uitvoering/besteding middelen – periodieke 
terugkoppeling 

 
De Bleek 1 

 (On)duidelijkheid over de genoemde voorwaarden 

 Financiering 

 Taakstelling huisvesting statushouders 

 Aanvulling voorraad woningen / doelgroepen 

 Risico’s van mogelijke vertraging 

 Relatie met de woonvisie 

 Bouw sociale woningen 
 
College 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de 
vragen. Hij geeft aan dat dit voorstel de hoofdlijn betreft, de verdere details en kaders 
moeten nog worden uitgewerkt.  
Hij zegt toe: 

- In een notitie wordt de nadere uitwerking van de visie en kaders meer in detail 
weergegeven; 

- De raad blijft aangehaakt bij de voortgang van de uitvoering van de visie en de 
besteding van de financiële middelen (onder andere voorbereidingskrediet); 

- Er wordt een sub-lokale woonvisie opgesteld m.b.t. het gebied Middelland; 
- De raad kan nog kaders stellen voor de uitwerking van de visie. 

 
Conclusie 
Met inachtneming van de toezeggingen door het college: 

- Wordt het raadsvoorstel inzake tijdelijke huisvesting De Bleek 1 doorgeleid naar 
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de hamerstukkenlijst van de raadsvergadering van 22 juni; 
- Het voorstel inzake ontwikkelingsvisie Middelland wordt doorgeleid naar de 

bespreekagenda van diezelfde raadsvergadering. De fractie van 
Inwonersbelangen overweegt een amendement in te dienen m.b.t. nadere 
kaderstelling. 

 

  
  

11. Raadsvoorstel (17R.00241) inzake opgave duurzame samenleving 
  

 

Inspreker 
De heer Sonneveld heeft de commissie een uitgebreide opvatting op het voorstel 
schriftelijk doen toekomen. Hij pleit ervoor dat de raad er meer op toeziet dat er concrete 
maatregelen worden genomen en daar de middelen voor beschikbaar stelt. Nu blijft het 
teveel bij voornemens en middelen voor overhead. Verschillende leden stellen vragen 
aan de inspreker. 

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

 Effectiviteit van campagnes om samenleving te verleiden 

 Verhouding/(on)balans tussen beschikbaar stellen van financiële middelen voor 
enerzijds campagnes/ambtelijke begeleiding en concrete maatregelen en acties 

 Concreetheid van de maatregelen / wat merken de inwoners ervan / wat gaan we 
wanneer precies doen? 

 Korte periode tot 2030 voor dit thema om de ambities waar te maken / 
wenselijkheid van een overgangsjaar 2018 / doorpakken / motie terzake was van 
eind 2014 

 Mogelijkheden voor de korte termijn 

 Solidariteit 

 Gespreide verantwoordelijkheid: overheid en samenleving 
 
College 
Wethouder Haring gaat in op de inbreng en vragen vanuit de commissie. Hij gaat in op 
de systematiek van de actieplannen en hoe deze zich verhouden tot de gevraagde 
middelen. Het budget is voor 60% bedoeld om aan te kunnen jagen en voor 40% 
bedoeld als werkbudget voor projecten. Voorts geeft hij aan dat er tijd nodig is om vorm 
te kunnen geven aan de uitvoering van de actieplannen. 
Hij zegt daarbij toe: 

- Het college zal inzicht geven in de projecten en acties die op dit moment worden 

uitgevoerd en bedacht, mede t.b.v. de begrotingsbehandeling (streven om 

document in september aan de raad aan te bieden).  

Conclusie 
- De commissie adviseert om het voorstel niet door te geleiden naar de 

raadsvergadering van 22 juni aanstaande, maar de toegezegde notitie af te 
wachten.  

- Omdat in het juni-voorstel extra middelen beschikbaar worden gesteld voor 
duurzaamheid, nemen enkele raadsleden het initiatief om een amendement voor 
te bereiden (relatie (extra) geld in begroting en richting die de raad meegeeft 
t.a.v. duurzaamheid).  
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- Het voorstel inzake duurzame samenleving wordt in september opnieuw 
besproken, vooruitlopend op de behandeling van de begroting. 

 

  
  
  

12. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 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   T. van den End 

 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   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  J. IJpma 

  H. van Dam 

 
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 
    


