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datum donderdag 14 december 2017

opening 20.00 uur sluiting 23.50 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 hebben zich vier insprekers aangemeld voor twee agendapunten en één inspreker 
voor een onderwerp vreemd aan de orde van de dag. 

De heer Smit spreekt in namens het Ouden Huis over de vestigingslocatie voor een 
ouderenvoorziening, een onderwerp vreemd aan de orde van de dag. 

Verder spreken in bij de behandeling van het desbetreffende agendapunt:
- Mevrouw Van der Landen namens de medezeggenschapsraden van De Wijde 

Blik en de Eben Haëzerschool
bij Vaststellen bestemmingsplan Schoollocatie Kamerik;

- De heer Brandenburg namens de belangenvereniging TTG;
- Mevrouw Van Wijngaarden namens Stichting de Groene Buffer;
- De heer De Wekker namens CPO Amaliahof;

bij Jaarbrief wonen en strategische woningbouwplanning 2017-2021. 

3. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. Lid Van Meijeren vraagt naar de 
afhandeling van het onderwerp RIB inzake beantwoording artikel 40-vragen over 
bomenkap van Kempensingel.

5a. Vaststellen termijnagenda november 2017

De termijnagenda van december 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5b. Hamerstukkenlijst

Er is één hamerstuk voor de hamerstukkenlijst aangemeld:
- (Ontwerp)Kadernota Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking

Wethouder Haring geeft de stand van zaken weer omtrent de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU).

7. Rondvraag

De heer Boersma stelt de door hem ingediende rondvraag over het strooien en vegen 
van fietspaden in de gemeente Woerden. Wethouder Ten Hagen stelt dat de gemeente 
niet snel genoeg heeft gehandeld en dat het materiaal om sneeuw van de fietspaden te 
vegen niet voldeed. Daarnaast waren de paaltjes die de toegang tot de fietspaden voor 
auto’s blokkeren niet tijdig verwijderd. De gemeente heeft de problemen geëvalueerd om 
deze in de toekomst te voorkomen. Burgers zullen in de toekomst op internet kunnen 
zien waar de gemeente al de fietspaden vrij van sneeuw heeft gemaakt omdat de vegers 
van GPS-trackers voorzien worden.

8. Raadsvoorstel (17R.00038) inzake bestemmingsplan Oudelandseweg 44

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

 Het proces en de mogelijkheden om nu nog aanpassingen te doen;
 De wenselijkheid van een werkbezoek.

College
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de mogelijkheid voor een werkbezoek of het 
bekijken van een maquette nog aangeboden wordt.

Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 
20 december. Er wordt een werkbezoek georganiseerd op zaterdag 16 december om 
10.00 uur met initiatiefnemer en belanghebbenden.
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9. Raadsvoorstel (17R.00950) Vaststellen bestemmingsplan 
‘Schoollocatie Kamerik’

Inspreker
Mevrouw van der Landen spreekt in namens de medezeggenschapsraden van De Wijde 
Blik en de Eben Haëzerschool over de verkeersveiligheid bij de nieuw te bouwen school.

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

 De verkeersveiligheid rondom de school;
 De beschikbaarheid van fietsparkeerplekken rondom de school;
 De verkeersdoorstroming in Kamerik;
 Een extra weg/ingang naar de school via de brandweerkazerne;
 De wenselijkheid van een fietsstraat ten opzichte van een vrij liggend fietspad;
 De inrichting van het buitenterrein van de school.

College
Wethouder Haring geeft aan dat de gemeente voornemens is om de nieuwe situatie te 
monitoren op verkeersveiligheid. 

Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 20 
december.

10. Raadsinformatiebrief (17R.00843) Jaarbrief wonen en strategische 
woningbouwplanning 2017-2021 en Herijking prestatieafspraken met 
de woningcorporaties

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

 De mate waarin de woningbouwplannen gerealiseerd worden;
 De instrumenten die de raad in handen heeft om woningbouw te stimuleren;
 De invloed van de eisen die de gemeente aan nieuwe woningen stelt op de 

woningbouwproductie.
 De productie van sociale huurwoningen;
 De woningbehoefte per kern.

College
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat hij weinig mogelijkheden ziet om de woningbouw te 
versnellen zonder als gemeente voor actief grondbeleid te kiezen. Wel wil de wethouder 
de mogelijkheid om anders met de eisen voor woningbouw om te gaan bij de raad 
toetsen en bereidt daartoe stukken voor. 

Conclusie
De commissie concludeert dat het onderwerp voor nu voldoende besproken is. De 
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fracties CDA en PW overwegen moties in te dienen in de aanstaande raadsvergadering.

11. Raadsvoorstel (17R.00803) Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022

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

 De omgang met riooloverstorten;
 De omgang met grondwaterstanden;
 De informatievoorziening aan inwoners;
 De noodzaak van een omgevingsvergunning bij funderingsherstel;
 Duurzaamheidsbeleid door de gemeente;
 Stimuleren van aparte hemelwaterafvoer/hemelwaterafkoppeling.

Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 
20 december. CDA, VVD, Sterk Woerden en Lijst van der Does overwegen moties of 
amendementen.

12 Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 23.50 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 J.J. Tamse
T.J. Boersma Z.M.E. Tuheteru
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

Inwonersbelangen H.A. van Assem C. Arentshorst
J. Arentshorst J. Sistermans
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

Progressief Woerden J. IJpma J.G. Franken
L. Issarti G. van Bork
M.H.T. van Noort A. Berkheij
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 H.K.A. den Hartigh
M.A.H. Kingma L. van Leeuwen

VVD R.C.L. Bakker F.J.D. Bos
I. Berkhof-de Vos S. Onrust
S. van Hameren F.J.C. van Hout

STERK Woerden W. den Boer H.P. Hammelburg
E.L. Bom M. Verheyen

R. Vrolijk

Voorzitter H. van Dam
J. IJpma

College Burgemeester V.J.H. Molkenboer
Wethouder I.A.M. ten Hagen
Wethouder Y. Koster
Wethouder H.M.M. Haring

Griffie G. Corten
O. Vliegenthart
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