
Besluitenlijst van de 
commissie Algemeen 
 
  
Datum: 16-04-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:00 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich drie insprekers gemeld voor vanavond. Voorgesteld 
wordt om de heren Brak, Van Oostrum en Vonk bij agendapunt 7 als 
eerste het woord te geven. 
 

  

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijsten van de commissies Algemeen van 6 en 13 maart 
2014 worden conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda’s van de commissies Middelen, Ruimte en Welzijn 
worden vastgesteld met in acht name van de volgende opmerkingen: 
 
Commissie: 
1. Ruimte: de fractie van STERK Woerden vraagt naar een stand van 

zaken inzake toezegging 56 (impressie brug stationsgebied). 
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2. Welzijn: de fractie van STERK Woerden vraagt waarom een 
rondvraag inzake het Minkema College van de fractie niet op de 
toezeggingenlijst staat. 

3. Welzijn: de fractie van Progressief Woerden vraagt naar een stand 
van zaken bij toezegging 56 (ambtelijk onderzoek situatie 
Sluis/Ferm Werk). 

4. Welzijn: de fractie van Progressief Woerden vraagt naar een stand 
van zaken inzake cliëntparticipatie Ferm Werk. 

5. Welzijn: de fractie van D66 stelt een vraag naar aanleiding van 
toezegging 51 (privacy) verschuiving bespreking van mei naar juni. 
Graag een uitleg van de wethouder waarom dit in de planning 
verschoven is. 

 
College/Voorzitter: 
1. Wethouder Schreurs antwoordt dat de brug dit jaar geplaatst gaat 

worden en dat er volgende week (week van 23 april) een artist 
impression wordt gepubliceerd in de krant. 

2. De voorzitter zegt toe om uit te zoeken wat de stand van zaken is 
van de beantwoording inzake Minkema College gesteld door de 
fractie van STERK Woerden in de vergadering van 5 februari 
2014. 

3. Wethouder Koster antwoordt dat dit ambtelijk onderzoek 
momenteel in bespreking is bij de directie van Ferm Werk. 

4. Wethouder Koster antwoordt dat er een studiedag met alle 
relevante actoren heeft plaatsgevonden. Adviesraad 
verantwoordelijk voor het (gehele) sociale domein is ook in 
ontwikkeling. 

5. Wethouder Koster geeft aan dat de complexiteit erg groot is en dat 
er vertraging is opgelopen, maar het stuk komt zeker voor de 
zomer naar de raad. 

 
Toezegging 56 wordt doorgehaald op de toezeggingenlijst van de 
commissie Ruimte. 
 

  

6. Rondvraag 

Er is één vragenserie aangekondigd voor de rondvraag: 
1. Inwonersbelangen bij monde van raadslid Van Assem inzake 

oorlogsheld Cor van Bemmel. 
 
College: 
Wethouder Schreurs geeft aan dat de gemeenteraad 11 of 12 jaar 
geleden heeft besloten hoe om te gaan met verzetshelden en 
straatnaamgeving (specifiek de heer Van Bemmel en anderen). De 
wethouder zegt toe om deze besluitvorming aan de raad toe te 
zenden. Bij de beantwoording wordt ook aandacht geschonken aan 
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eventuele definitieve besluitvorming inzake naamgeving van de 
randweg Harmelen (binnen een maand naar de raad). 
 
Staande de vergadering heeft raadslid Van Rensen van de fractie van 
Inwonersbelangen nog een rondvraag: 
 
2. Inwonersbelangen bij monde van raadslid Van Rensen inzake 

uitnodiging meedenken over Groen en Water in het dorp. De 
uitnodiging is voor een bijeenkomst die al over een week 
plaatsvindt. De heer Van Rensen vindt dit vrij kort dag en vraagt of 
het beleid is van de gemeente om zo kort van te voren een 
uitnodiging te sturen. 

 
College: 
Wethouder Schreurs gaat voor de heer Van Rensen navragen of dit 
vigerend beleid is. 
 

  

7. Rv (14R.00098) inzake Vaststelling Visie Zuidzijde Zegveld 
Insprekers: 

 De heren Van Oostrum en Brak. 

 Bijdragen zijn terug te luisteren op gemeenteraad.woerden.nl bij de 
betreffende vergadering. Tevens zijn bij het agendapunt de 
bijdragen als bijlage gepubliceerd. 

 
College: 

 Naar aanleiding van vragen van raadslid Van der Does inzake de 
cijfers van de (koop)woningen die vrij zijn gekomen in Zegveld en 
ook naar Zegvelders zijn gegaan zegt de wethouder toe om hier 
schriftelijk op terug te komen. 

 Inzake het principe Nee, tenzij, zegt wethouder Schreurs toe om 
tijdens de raadsvergadering van 24 april 2014 met een 
collegestandpunt te komen. 

 De wethouder zegt toe om met cijfers te komen om de volgende 
vraag van STERK Woerden te kunnen beantwoorden. Hoe 
verhoudt dat wat in de Nota Wonen is opgenomen zich tot wat nu 
de daadwerkelijke vraag is en wat er daadwerkelijk wordt 
aangeboden in diverse jaren in de kern Zegveld? 

 
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk 
te agenderen in de raadsvergadering van 24 april 2014. 
 
 
 
 

  



 Pagina 4 van 5 

8. Rib (14R.00130) inzake Termijnagenda 2014 Transformatie 
Sociaal domein: de Raad aan zet 
College: 

 Wethouder Koster zegt toe om zoveel als mogelijk per 
decentralisatie met een aparte (termijn)agenda te komen zoals bij 
Ferm Werk en nu het Sociaal Domein het geval is. Jeugdzorg is 
met name genoemd. 

 Wethouder Koster zegt toe om de discussie in mei en juni te 
ondersteunen met zoveel mogelijk concrete cijfers. 

 
Besluit: de commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende 
besproken is. 
 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 
 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
  Raadsleden 

  
 Dhr. J. Arentshorst 

 Dhr. H.A. van Assem 
 Dhr. R.C.L. Bakker 

 Dhr. G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 Dhr. E.L. Bom                     
 Dhr. S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 

 Dhr. H. van Dam 
 Dhr. J.C. van der Does 
 Dhr. A. Draisma 

 Dhr.  G.J.C.J. Eissens 
 Dhr. H.R.M. Ekelschot 

 Dhr. S. van Hameren 
 Dhr. M.L.A. Hollemans 
 Dhr. H.J. Hoogeveen 

 Dhr. C. van Iersel 
 Dhr. J. IJpma 

 Dhr. L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 Dhr. P.J. van Meijeren 
 Dhr. R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 Dhr. A. Noorthoek 
 Dhr. T.J.R. Peters 

 Dhr. J.L.M. van Rensen 

 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 
 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 
Dhr. L.P. de Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Mevr. J.P. Verdoold 
 Dhr. T. Boersma 
 Dhr. T. van den End 
 Dhr. J. de Kort 

 

Dhr. E. van Deutekom 
Dhr. J. Sistermans 

 Dhr. G.C. Weerelts 
 Mevr. J.G. Franken 
 Mevr. A. de Jong 
 Dhr. G.C.H. van der Lit 
 Dhr. H.J. de Jonge 
 Mevr. L. van Rootselaar 
 Mevr. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. F. van de Geest 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Dhr. W. den Boer 
Dhr. F.W.M. Huls 

 Voorzitter 
  

 Dhr. H. van Dam 
  

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


