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De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Burgerbrief (16R.025704) inzake “molenaar hoort in molen De Windhond”  
 

1. Doel van de bespreking  
In de raadsvergadering van 21 december jongstleden is op voorstel van Progressief Woerden 
besloten deze brief te agenderen voor commissieoverleg. De commissie heeft het al vaker over de 
molenaarswoning gehad, maar nog steeds bestaat de indruk dat niet alles is geprobeerd om een 
goede oplossing te vinden. Progressief Woerden wil graag in het openbaar bespreken wat er kan en 
wat er niet kan. Er zouden  toekomstscenario's worden ontwikkeld. De vorige wethouder had dat 
beloofd. Zijn die er nu? 
 
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

19-1-2016 Raadsinformatiebrief (16R.00021) inzake toekomstscenario’s De Windhond 
In deze raadsinformatiebrief beschrijft het college welke toekomstscenario's er zijn 
voor molen De Windhond, nu blijkt dat het voor de huurder van de molen niet 
mogelijk is om de kostprijsdekkende huur op te brengen. 
 

Commissie 
Ruimte 
11-2-2016 

Rondvraag 
Uit de besluitenlijst van de commissievergadering Ruimte van 11 februari 2016: 
“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.” 
 

Raads-
vergadering 
3-11-2016 

Vragenhalfuur van raadsleden 
Uit de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 november 2016: 
“De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt vragen over de woning van de 
molenaar. Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de gemeente op dit moment met 
het vraagstuk bezig is, vooral met het aspect openbaarheid gebied versus privacy 
van de bewoner. Zodra er meer bekend is, wordt de raad nader geïnformeerd.” 
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
Een aan het eind van vorig jaar ontvangen brief van Stichting Gilde Woerden (16.026830) kan bij de 
beraadslagingen worden betrokken (zie vergaderstukken). 
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