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 datum  donderdag 8 februari 2018  

 opening  20.46 uur sluiting 21.59 uur 

     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:46 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 gemeld. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering (18 januari 2018) 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van 18 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda februari 2018 
  

 

De termijnagenda van februari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Wethouder Haring informeert dat onderwerp P-133 op de langetermijnagenda gesplitst 
zal worden opgeleverd. De wethouder informeert de raad nog deze maand over wat het 
regeerakkoord inhoudt voor het Woerdense duurzaamheidsbeleid. De rest van de 
informatie ontvangt de raad in april 2018.  
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

Er zijn geen hamerstukken aangemeld voor de hamerstukkenlijst 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Wethouder Ten Hagen deelt mede dat er stukken over U-Net vastgesteld zijn. Dit gaat 
over het mobiliteitsbeleid op provinciaal niveau i.s.m. de gemeenten. De wethouder zegt 
toe de stukken aan de raad te sturen. Hij deelt mede dat hij en collega-wethouders hier 
mee bezig zijn. 
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Tevens heeft wethouder Ten Hagen een ‘bestuurlijk oploopje’ gehad met alle 
bestuurders langs de spoorlijn Leiden-Utrecht. De gemeente Woerden zal vanaf nu 
beter op de hoogte gehouden worden van eventuele aanpassingen aan de spoorlijn en 
het college zal dicht op het proces blijven zitten. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

Er zijn geen rondvragen aangemeld. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen gemeente 
Woerden 2018 – 2030 17R.00953 

  

 

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

 De behoefte onder ondernemers naar schuifruimte; 

 De inzet op de behoud van bedrijvigheid in Zegveld en Kamerik;; 

 De samenwerking met de ondernemers; 

 Het bestuurlijk proces voor het toewijzen van de schuifruimte; 

 De mate waarin het gevraagde krediet structureel nodig is; 

 Wanneer de schuifruimte beschikbaar komt; 

 De betaalbaarheid van kwalitatief goede (openbare) ruimte; 

 Het ambitieniveau; 

 De wenselijkheid van de aankoop van grond door de gemeente; 

 De samenhang met het budget van IBOR. 
 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen.  
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering 
van 22 februari 2018. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel Het beschikbaar stellen van krediet voor de circulaire sloop 
en afwaardering van gebouw Meurs (De Bleek 10) en gebouw D (De Bleek 6) 
17r.00995 

  

 

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

 De mate waarin de gebouwen niet-vernieuwbaar zijn; 

 De vraag of er geen kopers te vinden zijn; 

 De potentiele grondopbrengsten; 

 De ambitie van de gemeente voor Middelland; 

 De financiële verrekening van de afboeking. 
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College 
Wethouder Ten Hagen geeft antwoordt op de vragen. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering 
van 22 februari 2018. 
 

  
  

10. Sluiting 
  

 

De vergadering wordt gesloten om 21.59 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 

   


