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 datum  donderdag 5 oktober 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 21.20 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 geen insprekers aangemeld. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijsten van de vergaderingen van de commissies Middelen, Welzijn en 
Ruimte van 12, 13, 14 en 19 september 2017 worden conform vastgesteld. 
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda oktober 2017 
  

 

De langetermijnagenda van september wordt conform vastgesteld. 
 

  
5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 
 

  
 
 

 

7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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8. Raadsvoorstel (17R.00722) vaststellen bestemmingsplan Mauritshof 
  

 

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

 Communicatie met inwoners 

 Verkeersdruk / spreiding van verkeer 

 Noodzaak woningbouw in Harmelen / maatwerk per kern 

 Strategische woningbouwplanning 

 Sociale woningbouw / sociale huur / doorstroming 

 Planning oplevering 

 Duurzaamheid  

 Vervuiling in de grond 
 
College 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de vragen en opmerkingen uit de commissie. Hij geeft 
aan dat dit bestemmingsplan een uitwerking is van de besluitvorming in maart.  
Hij zegt toe: 

- Nader terug te zullen komen op het vraagstuk van de verkeersdruk/-spreiding; 
- Nader terug te zullen komen op de vraag wanneer het plan wordt opgeleverd 

(verwachting nu rond de zomer 2018). 
 

Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als hamerstuk naar de raadsvergadering 
van 26 oktober 2017. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (17R.00703) vaststellen Ruimtelijk Economische Koers 
met uitvoeringsprogramma en raadsreactie op U10 werkprogramma 
2017-2018 

  

 

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

 Aandacht voor het U10 Beraad(t) / raadsleden in positie brengen 

 Kansen voor Woerden / gezamenlijke belangen / focus op deelgebieden 

 Mandaat U10 / vooral Utrecht Zuid-Oost 

 Trekkersrol bij bedrijventerreinen / schuifruimte / economische belangen 

 Aantal banen in Woerden / groei – afname 

 Eigen visie van Woerden op Woerden 

 Consequenties van dit besluit / jargon-gebruik in het voorstel 

 Andere regionale samenwerkingsverbanden / overlap projecten / verbinding met 
Zuid-Holland 

 Belangen van middelbaar en lager opgeleiden 
 
College 
De wethouders Haring en Ten Hagen gaan in op de vragen en opmerkingen uit de 
commissie. Zij gaan daarbij in op de resultaten die in U10-verband worden behaald en 
op de werkwijze van de samenwerking (qua inhoud en qua organisatie). Ten aanzien 
van het onderwerp bedrijventerreinen geven de wethouders aan dat er vooral met de 
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Provincie afspraken worden gemaakt. In een volgende bestuursperiode zou een eigen 
visie op Woerden aan de orde moeten komen. 
 
Conclusie 

- De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de 
raadsvergadering van 26 oktober 2017. 

- De fractie van de VVD overweegt een amendement inzake economie in te 
dienen. 

- In de Agendacommissie wordt de wijze van periodieke terugkoppeling inzake 
Verbonden Partijen en regionale samenwerking nader besproken. 

 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 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   J.A. Berkheij 

 M.H.T. van Noort    

 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   L.P.T. van Leeuwen 

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   S.A. Onrust 

 S. van Hameren   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   R. Vrolijk 

      

      
      

Voorzitter  H.A. van Assem 

 
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 
    


