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 datum  donderdag 18 januari 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 22.39 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 twee insprekers aangemeld voor het spreekrecht burgers.  

 Dhr. M.L. Morabit, over de ondervonden consequenties van het 
voorbereidingsbesluit op de Hazelaarstraat. 

 Mvr. Radovanovic, over de ondervonden consequenties van het 
voorbereidingsbesluit op de Hazelaarstraat. 

 
Dhr. Ekelschot (CDA) vraagt de wethouder een raadsinformatiebrief met nadere 
informatie over de situatie waarin de insprekers zich bevinden, aan de raad te sturen. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda januari 2018 
  

 

De termijnagenda van januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

Er zijn geen hamerstukken aangemeld voor de hamerstukkenlijst 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er zijn geen mededelingen. 
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7. Rondvraag 
  

 

De heer Vierstra stelt vragen over het gebruik van het Molenvlietpark door de 
wielervereniging. Wethouder Ten Hagen beantwoord de vragen. Hij geeft aan dat hij uit 
moet zoeken om welke verenigingen het gaat. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00756) Krediet Voeteren ten behoeve van de aankoop 
van de percelen aan de van der Valk Boumanlaan 

  

 

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

 De mogelijkheden om infrastructuur in het gebied te realiseren; 

 De wenselijkheid om in september 2018 hier verder invulling aan te geven. 
 
College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen.  
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering.  
 

  
  

9. Raadsinformatiebrief (17R.00676) Evaluatie Hondenbeleid 
  

 

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

 De opvolging van de aanbevelingen uit de evaluatie; 

 De wenselijkheid van het generieke beleid; 

 Aanpassingen rond ‘de Badkuip’ en ‘fort Oranje’; 

 De wenselijkheid van het loslopen van honden; 

 De inhoud/opdracht van de eindevaluatie; 

 De rol van de raad in het proces; 

 De mate waarin de klankbordgroep werd betrokken bij de evaluatie; 

 De geschatte belastingderving t.a.v. de hondenbelasting; 
 
College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat hij zich afvraagt of het 
hondenbeleid niet te generiek is. Hij geeft ook aan dat de dorps-en wijkraden nog niet 
zijn geïnformeerd. Wethouder Ten Hagen zegt toe de vragen van de heer Van Iersel 
over ‘de Badkuip’ en ‘fort Oranje’ schriftelijk te beantwoorden. Wethouder Ten Hagen 
zegt toe een korte evaluatie op te stellen naar aanleiding van de voltooiing van het 
laatste honden-uitloopveldje. 
 
Conclusie 
De commissie concludeert dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. 
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10. Raadsinformatiebrief (17R.01011) Evaluatie verkeersvisie 
  

 

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

 De kwaliteit van kaderstelling door de raad; 

 De effecten van coalitiedynamiek op het optreden als (gehele) raad; 

 Politieke fouten in de participatie; 

 De noodzaak om nieuwe afspraken te maken over (burger)participatie; 

 De bruikbaarheid van de evaluatie; 

 De vraag wat de leerpunten zijn uit de evaluatie; 

 Het gebruik van loting in combinatie met vertegenwoordigers van 
belangengroepen in participatietrajecten 
 

College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat het uitgangspunt 
‘Woerden zegt ja, tenzij’ soms lastig in de democratische processen is in te passen. 
Goede afspraken en procesmanagement zijn essentieel in het vervolg. 
 
Conclusie 
De commissie concludeert dat het onderwerp voor nu voldoende is besproken. 
 

  
  
  

12 Sluiting 
  

 

De vergadering wordt gesloten om 22.39 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   E.C. Egberts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   G. van Bork 

 M.H.T. van Noort   J.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   L.H.T. van Leeuwen 

 M.A.H. Kingma   H.K.A. den Hartigh 

      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   M.R. 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 

   


