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N o t u l e n     van de op 1 maart 2012 van 20.00 tot 21.45 uur, ten stadhuize gehouden 

openbare vergadering van de raad der gemeente Woerden.  

 

Voorzitter: mr. H.W. Schmidt, burgemeester 

Griffier:  de heer E. Geldorp, raadsgriffier 

 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw J.V. Buerman (Inwonersbelangen), mevrouw D. van den 

Berg-Kuijf (VVD), mevrouw I. Berkhof-de Vos (VVD), mevrouw B.J. Romijn-Ansink (D66) , 

mevrouw T. van Soest-Vernooij (CDA), mevrouw C. Stouthart-van Vliet (ChristenUnie/SGP), 

mevrouw V. Streng (CDA) ,  

en de heren R. Abarkane (Progressief Woerden) [vanaf 20.30  uur],  G.F. Becht (D66), W. den 

Boer (Inwonersbelangen), E.L. Bom (Inwonersbelangen), J.C. van der Does (Lijst Van der Does), 

J.A.G.W. Droogers (CDA),  A. van Ekeren (Inwonersbelangen), W. van Geelen (Progressief 

Woerden), S. van Hameren (VVD), C.M. Hoogerbrugge (CDA), H.J. Hoogeveen (D66), B. de Jong 

(CDA), G.C.H. van der Lit (Progressief Woerden), R.A. Mees (VVD),  G. Olthof (Inwonersbelangen), 

J.A.G. van Riet (CDA), Q.J. Tersteeg (Progressief Woerden), de heer C.J. van Tuijl (ChristenUnie/ 

SGP), F. Tuit (VVD), R. Verbeij (Progressief Woerden), R.B. Winter (VVD) en L.P. de Wit 

(ChristenUnie/SGP).  

 

Afwezig zijn de leden: - 

 

Voorts zijn aanwezig de wethouders: mevrouw T. Cnossen-Looyenga, mevrouw L. Ypma,  en 

de heren J.I.M. Duindam en M.J. Schreurs 

 

Verslag: mevrouw M. van Steijn-Verweij, Tekstbureau Talent 
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AGENDA: 

1. Opening en mededelingen 

2. Vaststellen agenda 

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 januari 2012 

4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

6. Hamerstukken 

7. Motie van Progressief Woerden inzake wortelingswet / kinderpardon 

8. Afscheid wethouder Titia Cnossen 

9. Sluiting 

 

 

 

1.   Opening en mededelingen 

De voorzitter verzoekt de leden van de raad om achter hun stoel te gaan staan en spreekt daarbij 

de volgende woorden uit om de vergadering officieel te openen: 

Voorafgaand aan deze vergadering waarin wij samenkomen om de belangen van de gemeente 

Woerden en haar inwoners te dienen spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal dragen. 

Mogen we kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuiging met de juiste waardering 

voor elkaars mening.  

De VOORZITTER: De vergadering is geopend, neemt u allemaal plaats. Ik heet u hartelijk 

welkom, er zijn geen berichten van verhindering binnen gekomen maar... 

 

De heer VAN DER LIT (Progressief Woerden): De heer Abarkane heeft gemeld dat hij een half 

uurtje later ongeveer komt. 

 

De VOORZITTER: Dan noteren we dat even, dank u wel mijnheer Van der Lit. Zijn er nog 

andere mededelingen van de aanwezigheid? Dat verder niet. Als mededeling ook nog eventjes: mogen 

we nog even stil staan bij de gezondheidstoestand van prins Friso, u als gemeenteraad staat überhaupt 

stil bij het wel en wee van inwoners van de gemeente Woerden maar ook bij het andere wel en wee 

binnen onze gemeente en ook prins Friso en de hele familie die toch moeilijke momenten doormaken., 

Van het nieuws heb ik inmiddels begrepen dat de heer Friso wordt overgevlogen naar Londen, waar 

hij woont, en daar zal hij verder verpleegd gaan worden waar dat mogelijk is. In ieder geval de 

deelneming bij het koninklijk huis ook van de gemeenteraad van Woerden.   
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2. Vaststellen agenda 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we de agenda vaststellen. Er zijn twee moties ingediend. Mag 

ik de indieners van de moties hartelijk danken want dat was nog even moeilijk. U weet dat we 

vanavond afscheid gaan nemen van wethouder Cnossen, die burgemeester wordt van de gemeente 

Woudenberg, en zij heeft gevraagd van: “Mag ik aansluitend aan de raadsvergadering de 

afscheidsreceptie houden?” Dan zit je toch eventjes met de tijdsperiode van: ja, hoe zit dat nou 

precies, welke tijd zou nou goed zijn? De griffier zei mij dat er weinig bespreekstukken zijn dus laten 

we inschatten half tien, dus we hebben de receptie op half tien gezet, en toen bleek dat eigenlijk alles 

hamerstukken waren en toen dachten we “oh, nu zitten we qua tijd echt in de problemen want dan zijn 

we om kwart over acht klaar en hoe gaan we dat vullen?” Dankzij onder anderen de heer Van Geelen, 

die begreep het probleem en die zei “Nou ja, dan zal ik daar even wat aan doen. Dan dienen we 

gewoon wat moties in en dan kunnen we de tijd in ieder geval tot half tien nog volmaken met elkaar.” 

Maar ik neem aan dat u die tijd nauwelijks nodig heeft omdat het serieuze moties zijn waar we serieus 

over gaan praten zodat we die op een nette manier kunnen afwerken. Mag ik u voorstellen om die 

moties aan de agenda toe te voegen en dan in de tijdsvolgorde waarin ze zijn ingediend; kunt u 

daarmee instemmen? Ik zie verder geen op- of aanmerkingen, dan is daarmee, o nee mevrouw Van 

Soest, o nee u krabde aan uw hoofd, nee sorry. Dan is daarmee de agenda conform vastgesteld. 

Dan kijken we even, als het tot stemmen komt vanavond is nummer 21 aan de beurt, en dat is 

ook mevrouw Van Soest. 

 

 

3. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 26 januari 2012 en vervolg op 30 januari 2012 

 
De VOORZITTER: Er zijn geen wijzigingen binnen gekomen, en ik zie de heer Van Der 

Does toch zijn hand opsteken. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Een kleinigheid, voorzitter. Bij de tweede 

staat nog D66 achter mijn naam en bij de eerste is dat niet gebeurd, dus een kleine correctie, gaarne. 

 

De VOORZITTER: Vanzelfsprekend, inderdaad, dat zal even gecorrigeerd gaan worden. Ik 

neem aan dat de notuliste dat zal corrigeren. Met deze wijziging kunnen we de notulen vaststellen; u 

stemt daarmee in? Dan is dat bij dezen gebeurd. 
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4. Raadsvoorstel (12R.00044) inzake vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen 

 stukken 

5.  

Ingekomen stukken raad periode 18 januari 2012 t/m 21 februari 2012  

publicatie- 
datum nr afzender en onderwerp     behandelvoorstel              

Commissie Middelen   

20-1 1 
Brief (12.000824) van Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu inzake quick scan 
uitvoering asbesttaken 

  Voor kennisgeving aannemen 

24-1 2 
Brief (12.000988) van raadslid Ineke Stouthart 
inzake beëindiging raadslidmaatschap per 29 
maart 2012 

  Voor kennisgeving aannemen 

24-1 3 
Raadsinformatiebrief (12.001007) inzake 
opvolging van aanbevelingen uit diverse 
onderzoeken 

  Voor kennisgeving aannemen 

25-1 4 
Raadsvoorstel (12R.00029) inzake nieuw lid 
Auditcommissie 

  
Behandelen bij agendapunt 7 H-2 
in de raadsvergadering van 26 
januari 2012 

25-1 5 
Raadsinformatiebrief (12.001072) inzake 
procedurele discussie inrichting nieuwe 
financiële systematiek 

  Voor kennisgeving aannemen 

26-1 6 
Burgerbrief (12.001061) inzake  vragen 
inzake risicosituatie treinen bij Viaduct A12 
vanuit Woerden - Gouda 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

1-2 7 

Brief (12.001447) van St. Eerbetoon 
Omgekomen Oorlogsslachtoffers Woerden & 
St. 4 en 5 mei Woerden inzake voorgenomen 
fusiebesluit 

  Voor kennisgeving aannemen 

1-2 8 
Raadsinformatiebrief (12.001523) inzake 
accountantscontrole & normen- en 
toetsingskader 2011 

  Voor kennisgeving aannemen 

7-2 9 
Brief (12.001714) van de 
rekenkamercommissie inzake het jaarverslag 
2011 

  Voor kennisgeving aannemen 

8-2 10 

Raadsvoorstel (12R.00043) inzake 
herbenoeming de heer drs. S. (Sijmen) 
Breedveld als lid van de 
rekenkamercommissie Woerden 

  
Agenderen in de raadsvergadering 
van 1 maart 2012 



 

 

13-2 11 
Reactie (12U.01874) van de gemeente 
Woerden op burgerbrief d.d. 26-01-2012 
inzake vragen m.b.t. treinramp Harmelen 

  Voor kennisgeving aannemen 

14-2 12 

Raadsinformatiebrief (12.002124) inzake 
risico’s en gevolgen aanwijzen Natura 2000 
gebied Nieuwkoopse plassen ’De Haeck’ als 
zgn. categorie 2-gbied 

  Voor kennisgeving aannemen 

14-2 13 
Initiatiefvoorstel (12.002155) van 
gemeenteraad Opmeer inzake website PVV 
met meldpunt Midden- en Oost-Europeanen 

  Voor kennisgeving aannemen 

15-2 14 
Brief (12.002249) van Tita Cnossen inzake 
ontslagaanvraag als wethouder van de 
gemeente Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

17-2 15 
Burgerbrief (12.002423) inzake verzoek 
starten tweede coffeeshop in de gemeente 
Woerden 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W en de raad informeren 

         

Commissie Welzijn   

18-1 16 
Raadsinformatiebrief (12.000712) inzake 
beantwoording artikel 40 vragen van 
Inwonersbelangen m.b.t. armoedebestrijding 

  Voor kennisgeving aannemen 

20-1 17 
Brief (12.000855) van Stichting Present 
inzake  het Wmo-beleid gemeente Woerden 
2012-2015 

  Voor kennisgeving aannemen 

24-1 18 
Brief (12.000975) van J. Arentshorst inzake 
idee nieuwe Toerist Informatie Kiosk (TIK) 

  Voor kennisgeving aannemen 

24-1 

  
19 

Burgerbrief (12.000976) inzake aandacht voor 
een gedetailleerd dierenwelzijnsbeleid 

  
  

Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 9 in de 
raadsvergadering van 26 januari 
2012 

25-1 20 
Raadsinformatiebrief (12.001073) inzake 
motie Wmo en WSW / participatiebudget - 
stand van zaken januari 2012 

  Voor kennisgeving aannemen 

27-1 21 
Brief (12.001218) van de VNG inzake 
bestuurlijke afspraken sport en 
bewegen in de buurt 

  Voor kennisgeving aannemen 

30-1 22 
Brief (12.001134) van Rekenkamercommissie 
inzake uitkomsten vooronderzoek 
uitvoeringsprogramma Milieuvisie 

  Voor kennisgeving aannemen 



 

 

1-2 23 
Brief (12.001477) van Wijkplatform 
Schilderskwartier inzake bezwaarschrift tegen 
beschikking waarderingssubsidie 2012 

  Voor kennisgeving aannemen 

6-2 24 
Brief (12.001569) van De Kandeel inzake 
informatie m.b.t. verloskundigeauto 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

6-2 25 
Burgerbrief (12.001744) inzake voortbestaan 
VVV Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

7-2 26 
Beantwoording artikel 40 vragen (12.001785) 
van D66 inzake wetsvoorstel passend 
onderwijs 

  
Voor kennisgeving aannemen 

10-2 27 
Raadsinformatiebrief (12.001839) inzake 
wijziging van de Wet Werk en Bijstand per 1 
januari 2012 (WWB) 

  Voor kennisgeving aannemen 

15-2 28 
Raadsinformatiebrief (12.002306) inzake 
beleidsbrief Cultuur 2012-2015 

  
Behandelen in de commissie van 7 
maart 2012 

15-2 29 
Raadsinformatiebrief (12.002307) inzake 
project Cultuur op Maat 

  Voor kennisgeving aannemen 

15-2 30 
Raadsinformatiebrief (12.002308) inzake 
project Kunstschatten van Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

21-2 31 

Raadsinformatiebrief (12.002366) inzake 1e 
effecten van de kanteling: verlaagde instroom 
Wmo en de gevolgen voor het Wmo-budget 
2012-2015 

  
Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 7 in de commissie van 
7 maart 2012 

         

Commissie Ruimte   

20-1 32 
Raadsinformatiebrief (12.000867) inzake 
verkoop Arsenaal te Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

25-1 33 

Raadsinformatiebrief (12.001074) inzake 
verkoop Arsenaal te Woerden / aangetroffen 
asbest 

  

  

Desgewenst betrekken bij de 
aangekondigde motie inzake 
onderzoek vastgoedbeleid in de 
raadsvergadering van 26 januari 
2012 

1-2 34 

Burgerbrief (12.001478) inzake 
bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning 
kappen treurwilgen voor perceel 
Zandwijksingel 1 t/m 13 te Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

1-2 35 
Raadsinformatiebrief (12.001522) inzake 
communicatie projecten bij uitvoering 

  Voor kennisgeving aannemen 



 

 

werkplan openbare ruimte 2012 

1-2 36 
Raadsinformatiebrief (12.001525) inzake 
stand van zaken aansprakelijkheid 
bodemverontreiniging Defensie-eiland 

  Voor kennisgeving aannemen 

6-2 37 
Brief (12.001743) van J. Arentshorst inzake 
opmerkingen omtrent schoonmaak Defensie-
eiland 

  Voor kennisgeving aannemen 

7-2 38 
Brief (12.001742) van GroenWest inzake 
bezorgdheid m.b.t. invoering kooprecht voor 
huurders van corporatiewoningen 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W en de raad informeren 

8-2 39 

Brief (12.001838) van de Monumentenwacht 
Utrecht n.a.v. een informatiebijeenkomst op 8 
december 2011 

• Perspectiefnota (12.001840) van de 
Monumentenwacht Utrecht 2011 -
2018  

  

Voor kennisgeving aannemen 

  

  

  

10-2 40 

Aangepast raadsvoorstel (12R.00038) inzake 
procesversnellers bij Wro en Wabo 
procedures 

• aangepast raadsbesluit inzake lijst met 
categorieën van gevallen voor de 
toepassing van een algemene 
verklaring van geen bedenkingen 
conform de Wabo  

  
Agenderen voor de 
raadsvergadering van 1 maart 2012 

13-2 41 
Raadsinformatiebrief (12.002126) inzake 
proces fundering- en grondwaterproblematiek 
Schilderskwartier te Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

13-2 42 
Burgerbrief (12.001888) inzake 
grondwateronderzoek Schilderskwartier te 
Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

14-2 43 
Raadsinformatiebrief (12.002211) inzake 
oplevering recreatieplas Cattenbroek door 
Ballast Van Oord Grondstoffen v.o.f. 

  
Behandelen in de commissie van 
19 maart 2012 

15-02 44 

Raadsinformatiebrief (12.001524) inzake 
versterken oeverwal venster Bodegraven - 
Woerden   Voor kennisgeving aannemen 



 

 

• Bijlagen (12.000716)  

15-2 45 

Raadsvoorstel (12R.00040) inzake vaststelling 
bestemmingsplan Bloemen- en 
Bomenkwartier 

• ( 11.021282) Tekening 1  
• ( 11.021283) Tekening 2  
• Deel A: het plan  
• Deel B: verantwoording (43,9 mb)  
• Deel C: uitvoerbaarheid, overleg  en 

inspraak  
• Bijlage 1: geluidskaarten  
• Bijlage 2: luchtkwaliteitskaarten  
• Bijlage 3: bodemparagraaf  
• Bijlage 4: beantwoording overleg- en 

inspraakreacties  
• Bijlage 5: bestemmingsregels  
• Bijlage 6: staat van bedrijfsactiviteiten  
• Bijlage 7: staat van bedrijsactiviteiten 

bij woningen  

  
Behandelen in de commissie van 
19 maart 2012 

16-2 46 

Raadsinformatiebrief (12.002212) inzake 
enquête en actiepunten m.b.t. 
procesverbeteringen (her)ontwikkelingen van 
bouwlocaties, het zg. dossier Radix & 
Veerman 

  Voor kennisgeving aannemen 

16-2 47 

Burgerbrief (12.002328) inzake verzoek 
aanpassen stoep bij T-splitsing Stationsweg-
Houttuinlaan i.v.m. fietsers 

• Tekening  

  Voor kennisgeving aanneme 

21-2 48 

Burgerbrief (12.002519) inzake 
bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning 
kappen treurwilgen voor perceel 
Zandwijksingel 1 t/m 13 te Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

 

 
 

De VOORZITTER: Ik zie de heer Van Hameren. 

 



 

 

De heer VAN HAMEREN (VVD): Ja voorzitter, dank u wel. Op de agenda van de 

Commissie Welzijn staat inmiddels al de raadsinformatiebrief inzake de wijziging van de Wet Werk 

& Bijstand, nummer 27. We hebben dat vooraf aangegeven, om ook even enige tijd van tevoren al te 

laten weten dat we dat willen doen. De motivatie zouden we in deze vergadering doen. We willen 

graag een discussie in commissieverband over de wijzigingen, met name als het gaat om de 

mogelijkheden tot een tegenprestatie en sanctiebeleid en de relatie met het minimabeleid. Een door de 

gemeente Bodegraven/Reeuwijk geschreven discussienota over de tegenprestatie kan daarbij als input 

dienen en de uitkomsten kunnen vervolgens in het college meegenomen worden bij de in april 

vastgestelde gewijzigde verordening.  

 

De VOORZITTER: Kunt u hiermee instemmen? Ik zie geen tegenspraak, dan wordt dat zo 

gedaan. De heer De Jong. 

 

De heer DE JONG (CDA): Ja voorzitter, met betrekking tot twee punten.  

Eerst punt een: Commissie Middelen, de brief van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu 

inzake de quick scan uitvoering asbesttaken. We hebben het verzoek die op de agenda te zetten zodat 

we even met de wethouder kunnen overleggen over de wijze waarop is gehandeld. Er staat hier “voor 

kennisgeving aannemen”, als een ministerie zich tot de raad wendt om te zeggen: “er is iets met jullie 

gemeente aan de hand met betrekking tot de uitvoering van de milieutaken” vinden wij dat we op zijn 

minst daar even met de wethouder over van gedachten moeten wisselen, dus verzoek even om die te 

agenderen voor Commissie Middelen. Ik denk dat hij het beste daar aan de orde kan komen. 

En punt 15, burgerbrief inzake verzoek starten tweede coffeeshop in de gemeente Woerden, 

daar heeft u als voorstel gedaan “ter afdoening in handen te stellen van B&W en de raad te 

informeren”. Nou heb ik wel van uw hand al iets gezien waarin u de verwachtingen van de indiener 

tempert met betrekking tot een tweede coffeeshop, toch vinden wij dit wel een principieel punt, want 

áls u zou overwegen, u kunt altijd met meerderheden en minderheden in het college stemmen, dat is 

eerder ook gebeurd, dan zouden wij met een voldongen feit geconfronteerd worden, dus eigenlijk 

verzoek ik u: mocht u anders beslissen dan wij als raad als kaders hebben gesteld, dat het dan 

terugkomt in de raad. 

 

De VOORZITTER: Maar ik kan u wel verzekeren dat ik gewoon binnen de kaders van de 

raad handel en u mag hem terughebben, zonder meer, maar uw raad is daar zo ontzettend duidelijk in 

dat ik die uitspraken ook publiekelijk durf te doen. Maar ik wil dat zonder meer in de commissie nog 

een keer behandelen als u daar behoefte aan hebt.  

 



 

 

De heer DE JONG (CDA): Ja, maar als u goed geluisterd hebt vraag ik dat niet: mocht u 

afwijken van de lijn van de raad, dat u dán terugkomt bij de raad. Dus als u netjes conform onze wens 

handelt, geen enkel probleem, maar mochten daar nuances inzitten, dan graag terug naar de raad. 

 

De VOORZITTER: Mijns inziens is er absoluut geen reden om af te wijken. We hebben een .. 

goede coffeeshop die goed functioneert, en zoals ik ook in de krant heb gezet, de reisafstand van 

Woerden oost naar west om je wiet te halen kan geen argument zijn en dan moeten ze maar naar 

Utrecht gaan want daar zijn coffeeshops genoeg. Ik blijf binnen de gestelde kaders van de raad. 

 

De heer DE JONG (CDA): Op dat punt verschillen wij niet van mening met elkaar, hoewel 

wij ook, dat weet u, zorg hebben dat als je openingstijden gaat verruimen of eventueel een tweede 

coffeeshop gaat installeren, dat je dan met name de centrumfunctie van Woerden belast. Dus we zijn 

het helemaal eens, dus als u het netjes behandelt dan hoeven wij het niet terug te zien. 

 

De VOORZITTER: Het wordt nu in de notulen vastgelegd en u weet dan wat het standpunt is 

van uw voorzitter. De heer Droogers. 

 

De heer DROOGERS (CDA): Ja voorzitter, ik had agendapunt 23, dat is de brief van het 

wijkplatform Schilderskwartier inzake de subsidiëring, graag geagendeerd voor de Commissie 

Welzijn. Het gaat met name om de financiering van de platforms; we hebben daar natuurlijk bij de 

begroting al over gesproken, ik heb ook van Dorpsplatform Kamerik een signaal gekregen dat het niet 

per definitie om meer geld moet gaat  maar op een goede manier beschikbaar stellen aan het platform, 

dus ik wou vragen om dat te agenderen voor komende Commissie Welzijn. 

 

De VOORZITTER: De raad kan daarmee instemmen? Dan wordt die geagendeerd voor de 

Commissie Welzijn. 

 

 

5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Romijn, D66, heeft een vraag inzake de veiligheid rond 

zwembaden en de beantwoording zal door wethouder Ypma verzorgd worden heb ik begrepen. 

Mevrouw Romijn. 

 

 



 

 

Veiligheid rond zwembaden, n.a.v. dodelijk ongeval in Tilburg; vraag van D66 

Mevrouw ROMIJN (D66): Dank u wel voorzitter. Naar aanleiding van een dodelijk ongeval 

met een roestvrijstalen constructie bij een zwembad in Tilburg op 1 november 2011 is een discussie 

ontstaan over de vraag of de veiligheid van vergelijkbare constructies in zwembaden elders in 

Nederland voldoende in beeld is. Al tien jaar is namelijk in Nederland bekend dat er problemen 

ontstaan met dit soort stalen constructies die vaak voorkomen in en rondom zwembaden, bijvoorbeeld 

om luidsprekers of glijbanen te bevestigen. De chloor en andere middelen die voor het water worden 

gebruikt kunnen, als er niet goed op wordt toegezien, de constructie verzwakken. In Duitsland is het 

gebruik van dergelijke materialen in zwembaden dan ook verboden.  

Begin februari is er een debat gevoerd in de Tweede Kamer over het algemeen risicobeleid en 

toezicht in dit verband. Gemeenten zijn gevraagd informatie te verschaffen. Uit antwoorden van de 

staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu, en de minister van BZK, blijkt dat er nog veel gemeenten 

zijn die geen antwoord hebben gegeven op die informatieverzoeken of dat slechts globaal hebben 

gedaan. Resultaat is tot nog toe dat op basis van een risicoprofiel dit jaar slechts een deel van de 1500 

publieke en particuliere zwembaden kunnen worden bezocht en zeker niet allemaal voor de zomer. De 

D66-fractie heeft daarom een aantal vragen voor de wethouder.  

1. Bent u bekend met het dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg eind 2011 waarbij 

bleek dat roestvrijstalen constructies bij zwembaden bij slecht onderhoud gevaarlijk kunnen zijn voor 

de gebruikers van het zwembad? 

2. Kunt u aangeven of dergelijke roestvrijstalen constructies voorkomen in of rondom de 

gemeentelijke zwembaden in Harmelen en Woerden en/of particuliere zwembaden in de gemeente? 

Zo ja, om welke zwembaden gaat het? 

3. Kunt u aangeven of deze zwembaden vallen onder de risicogroep die onderzocht 

wordt door de Inspectie voor Leefomgeving & Transport op mogelijke risico's in verband met de 

stalen constructies? Zo ja, wanneer vindt deze inspectie plaats? 

4. Kunt u aangeven hoe het toezicht op de risico's in en rondom de zwembaden binnen 

de gemeente voorgegeven is? Met welke regelmaat is er sprake van inspecties en wanneer is dit voor 

het laatst gebeurd? 

Namens de fractie van D66, Barbara Ansink.  

 

De VOORZITTER: Even mijn excuses, ik dacht dat wethouder Ypma zou gaan 

beantwoorden, zo staat het ook in mijn draaiboek, maar wethouder Duindam zal daar antwoord op 

geven. 

 

Wethouder DUINDAM: Ja voorzitter dank u wel. Ik ga niet met een hoge stem praten. 



 

 

1. Bent u bekend met het dodelijk ongeval in een zwembad in Tilburg? Jazeker, daar 

zijn wij helaas mee bekend. 

2. Kunt u aangeven of dergelijke roestvrijstalen constructies voorkomen in Woerden? 

Ja, dergelijke constructies komen voor, en die komen bij ons voor in 3 zwembaden: 2 te Batenstein en  

H2O in eigendom van de gemeente, en 1 bij Physical Fitness, het privézwembad.  

3. Vallen deze zwembaden onder de risicogroep die onderzocht wordt door de Inspectie 

van Leefomgeving & Transport op mogelijke risico's in verband met die stalen instructies en vinden 

er inspecties plaats: dat is een beetje een lastige vraag om te beantwoorden want de taak ligt bij de 

gemeente om die inspectie uit te voeren en we krijgen wel instructies van de inspectie maar de taak 

ligt bij de gemeente om daar toezicht op te houden. En dat toezicht ligt op verschillende plaatsen: dat 

ligt bij Bouw- & Woningtoezicht, dat ligt bij de Milieudienst, en dat ligt bij Dienstverlening. 

4. Kunt u aangeven hoe dat toezicht op die risico's binnen de gemeente vormgegeven 

wordt: dat heb ik zojuist gedaan. Met welke regelmaat is er sprake van inspectie en wanneer is dit 

voor het laatst gebeurd: dit gebeurt heel regelmatig; bij de twee zwembaden waarbij wij de exploitatie 

in de handen hebben gegeven aan Optisport zijn er periodiek keuringen door een extern adviesbureau. 

Dan krijgen wij een afschrift van aanbevelingen en het zwembad is gehouden die aanbevelingen uit te 

voeren. Daar wordt ook heel specifiek gekeken naar de veiligheid van ophangconstructies waar het in 

Tilburg mis is gegaan.  

5. De Milieudienst houdt regelmatig controle als het gaat om chloorinstallaties, opslag 

van gevaarlijke stoffen zoals chloor en zwavelzuur die je in een zwembad gebruikt, geluidsklachten, 

afscheiders, koelinstallaties, bodemonderzoek, er kan zwemwater lekken, en naar aanleiding van het 

ongeluk hebben we een aantal extra dingen gedaan: we hebben besloten dat de twee eigen zwembaden 

gezamenlijk door Dienstverlening en Vastgoed worden gecontroleerd en het particuliere zwembad 

door Dienstverlening. Dat is vrij onlangs gebeurd: 30 januari is het Batensteinbad gecontroleerd en 31 

januari is H2O geïnspecteerd. Deze inspecties hebben geen problemen aan het licht gebracht en we 

verwachten nog een nadere reportage van het externe adviesbureau; dat verwachten we eigenlijk deze 

maand. Als daar uit blijkt dat er vervolgstappen nodig zijn zullen we daar natuurlijk vervolg aan 

geven, ook met nadere inspecties. Het derde bad, Physical Fitness, is op 18 en 19 januari 2012 door 

een van onze toezichthouders gecontroleerd; er heeft ook overleg plaatsgevonden over hoe zij 

onderhoud plegen. Dit particuliere zwembad is gecontroleerd en ook in orde bevonden.  

Ik kan dus ook met een gerust hart mededelen dat u in Woerden veilig kunt zwemmen. 

Voorzitter, tot zover. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Romijn, nog een aanvullende vraag? Ik kijk even naar de 

overige leden van de raad, nog aanvullende vragen op dit onderwerp? [Geen vragen meer] 



 

 

 

 

6. Hamerstukken 

 

H-1 Raadsvoorstel (12R.00043) inzake herbenoeming de heer drs. S. Breedveld als lid  

Rekenkamer-commissie  

 

H-2 Raadsvoorstel (12R.00041) inzake gewijzigde begroting 2012 - De Sluis. N.a.v. de 
Commissie Welzijn is het voorstel c.q. ontwerpbesluit aangepast. 

• Brief (12.000089) van De Sluis inzake gewijzigde begroting 2012  

• Brief (12U.00442) van de gemeente Woerden inzake zienswijze over gewijzigde begroting 
2012  

• brief (11.022937) van de Provincie Utrecht inzake toezichtbrief 2012 - De Sluis  

 

De VOORZITTER: Hier wil de VVD een stemverklaring over afleggen. 

 

De heer VAN HAMEREN (VVD): Voorzitter, dank u wel. Deze stemverklaring heeft niet 

alleen de steun van mijn eigen fractie maar ook van D66.  

Voorzitter, met de additionele bijdrage van het college worden we als raad voor een 

voldongen feit gesteld. We kunnen alleen maar via zienswijzen aangeven dat we het heel erg 

vervelend vinden, oproepen tot strikte financiële beheersing en dat is het dan.  

Voorzitter, de VVD houdt niet van voldongen feiten, ook niet in de toekomst, en D66 ook 

niet. Kijkend naar die toekomst, als het gaat om de grote veranderingen die op ons afkomen, zoals de 

invoering van de Wet Werken naar Vermogen en het nieuwe werkbedrijf, dient de raad nauw 

betrokken te zijn bij de besluitvoering en te kunnen besturen voordat beslissingen vrijwel 

onomkeerbaar zijn, bijvoorbeeld als het gaat om oplopende kosten, daar zijn immers geen middelen 

voor. Als het gaat om het ambitieniveau van Woerden, indien te hoog zal dit uiteindelijk ten koste 

gaan van de re-integratie en participatie, ook voor de meest kwetsbare groepen. Als het gaat om de 

impact op de gemeentelijke organisatie: wij zullen ons blijven focussen op Woerden als 

regiegemeente, zowel als het gaat om intakes als de verdere uitvoering. Als het gaat om 

samenwerkingsverbanden: iedere gemeente maakt op basis van de lokale situatie een eigen visie en 

eigen keuzes, dat is ook goed en belangrijk. Een uniforme werkwijze heeft ook voordelen, net als 

leren van elkaar. 



 

 

Wij zullen voorgestelde Woerdense afwijkende keuzes bijzonder kritisch bekijken, zeker als 

daar additionele middelen aan verbonden zijn. Dit zijn zaken waarover gesproken dient te worden op 

het moment dat er nog keuzes te maken zijn. Wij vertrouwen erop dat het college dit ook zal doen. 

Voorzitter, nog een opmerking met betrekking tot de dekking in het raadsvoorstel: het additionele 

tekort gaat volgens het voorstel van de algemene reserve: wij zien dat als een puur financieel 

technische formulering en gaan er dan ook van uit dat het college het uitgangspunt om tegenvallers 

'binnen de begroting op te lossen' ook hoog in het vaandel heeft staan, net als wij. De begroting is en 

blijft het belangrijkste kader. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Heer Hoogeveen? 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Wij willen een stemverklaring afleggen met betrekking tot het 

derde hamerstuk. 

 

De VOORZITTER: O, excuus, dan gaan we naar het raadsvoorstel inzake de 

procesversnellers. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Mag ik een vraag stellen? Wat is de orde bij dit 

soort dingen? Als er een stemverklaring wordt afgelegd, kan je daar dan nog op reageren of hoe werkt 

dat? 

 

De VOORZITTER: Nee, dit is gewoon meer een verklaring, u was het er al als raad over eens 

en u wil daar gewoon een accent bij leggen. Als u nog een accent wil leggen, heer Tersteeg, ga uw 

gang. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Nou, ja, in zoverre dat ik het grappig vind dat dit 

soort stemverklaringen afgegeven worden omdat ik toch sterk de indruk heb dat in de commissie juist 

over deze onderwerpen gesproken is, dat de wethouder heeft toegezegd in de toekomst bij 

veranderingen in de regelgeving juist op dit soort dingen te letten. Dus ik vraag even aan de 

verklaarder van de stem wat nou de toegevoegde waarde is van deze mededeling. Is dat anders dan in 

de commissie is besproken? 

 

De VOORZITTER: Ik ben het eigenlijk met u eens want ja, als er een hamerstuk is zeg je met 

elkaar van: “we zijn het erover eens, punt”. Eigenlijk zou je dan niet meer op een stemverklaring 



 

 

moeten overgaan, maar misschien is het wel even een ding om dat eens een keer met elkaar te 

bespreken, of je dit soort dingen dan toch weer moet voorzien van een stemverklaring want dat lokt 

ook weer discussie uit. Dus ik ben het met de heer Tersteeg eens... 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Het wordt zo half 11! 

 

De VOORZITTER: Ja, dat ben ik met u eens. Ik kijk nu naar half 10, dat zult u begrijpen, 

want dan begint de afscheidsreceptie van wethouder Cnossen, maar je zou het moeten beperken. Maar 

ik denk dat we dat dus eventjes in het presidium met elkaar moeten bespreken, anders gaan we nu een 

hele discussie krijgen, maar ik zou het graag willen agenderen om dat nog eens even in het presidium 

te bespreken. Of je bent voor en je zegt “nou, het is een hamerstuk”, of je zegt “nou, ik wil nog wat 

zeggen”, maar dan is het een bespreekstuk. Maar goed, dat hebben we nu nog niet afgesproken dus ga 

ik nu even door op de lijn die ingezet is en geef ik de heer Hoogeveen het woord met betrekking tot 

het agendapunt 3 inzake het raadsvoorstel de procesversnellers bij WRO- en Wabo-procedures. De 

heer Hoogeveen. 

 

 

 

H-3 Raadsvoorstel (12R.00038) inzake procesversnellers bij Wro en Wabo procedures n.a.v. 
 de commissie Ruimte is het voorstel cq ontwerpbesluit aangepast. 

• Aangepast raadsbesluit inzake lijst met categorieën van gevallen voor de toepassing van 
een algemene verklaring van geen bedenkingen conform de Wabo  

 

 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Ja voorzitter, volgens mij maak ik nu gebruik van een recht 

dat mij volgens het reglement toekomt en dat doe ik graag.  

De D66-fractie heeft in de commissievergadering een opmerking gemaakt over het voorstel 

procesversnelling bij de WRO- en Wabo-procedures. De strekking van die opmerkingen was dat wij 

voorstander zijn van procesversnellers maar dat het leek op een carte blanche en dat we dat uit 

democratisch oogpunt ongewenst vonden. Wij stellen nu met tevredenheid vast dat het college hier 

goed nota van heeft genomen en criteria heeft toegevoegd aan het voorstel. De D66-fractie zal wel op 



 

 

termijn het college vragen om een evaluatie van de ervaringen bij de uitvoering van dit mandaat te 

doen toekomen. Dit gezegd hebbende stemt de fractie van D66 in met het voorstel. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: U heeft gelijk, u maakt gebruik van een recht dat er is, en als iemand over 

de zebra loopt door rood en u geeft gas, dan mag ik hem ook gewoon overrijden, want u heeft groen.  

[hilariteit] 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Bent ú van veiligheid, voorzitter? 

 

 

H-4 Raadsvoorstel (12R.00024) inzake veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014  

 

De VOORZITTER: Hamerstuk 4. Inwonersbelangen heeft gezegd daar tegen te zijn dus daar 

maken we gewoon aantekening van, tenzij de heer Olthof ook nog even iets wil zeggen hierover, maar 

u was gewoon tegen, u heeft daar gewoon uw lijn in gezet. 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Ja, ik zou alleen even willen mededelen dat dit 

raadsvoorstel gebaseerd is op twee eerdere stukken waar wij tegen gestemd hebben en in lijn daarmee 

stemmen wij nu ook tegen. 

 

 

 

 

7. Motie van Progressief Woerden inzake Wortelingswet / kinderpardon 

 

 

De VOORZITTER: De motie van Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en D66. De heer 

Van Geelen heeft een motie ingediend ik geef hem als eerste het woord. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Ja voorzitter, goed voorbeeld doet goed 

volgen, ik zag dat mevrouw Romijn bleef zitten en zich niet naar het spreekgestoelte spoedde, dus ik 

denk dat ik hier ook... tenzij u zegt van “nou...” 

 



 

 

De VOORZITTER: Er zijn misschien wat fysieke verschillen momenteel, maar daar wil ik 

verder niet in treden, heer Van Geelen, maar zo'n jonge man als u zou makkelijk naar het 

spreekgestoelte kunnen gaan.   

 

De heer Van Geelen begeeft zich naar het spreekgestoelte. 

Indiener van de motie, de heer VAN GEELEN (Progressief Woerden):  

Het is vandaag 'de dag van het compliment' en als je een compliment krijgt, “zo'n jonge man 

als jij”: die kan ik in mijn zak steken.  

Voorzitter, u heeft mij uitgedaagd, want de 2 moties vullen het gaat tussen 5 over 8 tot 5 voor 

half 10, het is iets later geworden en ik zou heel veel kunnen zeggen over de Wortelingswet want de 

Memorie van Toelichting is 40 pagina's of 45 pagina's dus daar zou ik heel veel over kunnen zeggen 

maar dat ga ik niet doen. Waarom niet? Er is deze week ontzettend veel over de Wortelingswet 

geschreven, gesproken, TV, radio. Want er is een initiatief-wetsvoorstel ingediend door Kamerleden 

van de PvdA en van de ChristenUnie. En waar gaat het nu om: het gaat erom een structurele oplossing 

te vinden voor een heel groot probleem waar tot nu toe incidentele oplossingen voor gevonden 

worden. [20.30 uur, entree heer Abarkane] Die incidentele oplossingen komen er omdat de media 

ontzettend veel aandacht schenken aan bepaalde gevallen. Ik hoef alleen de naam Mauro te laten 

vallen, ik hoef alleen de naam Sahar te laten vallen, en iedereen in deze zaal weet waar het over gaat. 

Dus dat is de achtergrond van het initiatief-wetsvoorstel: probeer een rechtvaardige oplossing te 

bereiken voor een bepaalde categorie binnen bepaalde spelregels. Het initiatief-wetsvoorstel heeft 

natuurlijk een lange ontstaansgeschiedenis maar al snel was duidelijk dat het de meerderheid in de 

Kamer niet zou krijgen. Dat gaf collega- Kamerlid Tofik Dibi van GroenLinks aanleiding om een 

handtekeningencampagne te starten en de gemeente ook op te roepen zich tot de Minister te wenden 

om deze wet op een gegeven moment uit te gaan voeren, gesteund door een Kamer-meerderheid.  

Nou, die handtekeningenactie heeft tot nu toe, en het verandert bij de dag, ik heb in het 

voorstel 125.000 handtekeningen genoemd maar dat is intussen wat meer. Ook het aantal gemeenten, 

gemeenteraden, is ook veel meer geworden dan hier staat. Toen ik begon waren het er 42, ik heb een 

wijziging doorgestuurd, toen waren het er 85, nu zijn het al meer dan 100 gemeenten en het zijn niet 

de geringste gemeenten. Het zijn de grote gemeenten, een handvol andere grote gemeenten en ik moet 

maar denken aan het voorstel dat we over dierenwelzijn hier ook behandeld hebben, toen zei de heer 

Hoogerbrugge op onze opmerking van “nou, er zijn een aantal gemeenten die dat hebben”, en toen zei 

hij: “ja, maar er zijn veel meer gemeenten die dat niet hebben”, en hij had gelijk. Als hij straks zegt 

van “o, er zijn veel meer gemeenten dan de meer dan 100 die dit initiatief-voorstel hebben gesteund”, 

dan heeft hij ook gelijk. Maar dan voeg ik eraan toe: als je naar de inwonersaantallen kijkt, ik denk het 

dan meer is dan de gemeenten die dat niet gedaan hebben. Maar dat terzijde. En ik moet ook zeggen 



 

 

dat bij die gemeente ook de gemeente Maastricht is! Dan was het een motie, normaal wordt de motie 

ingediend door ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, een aantal malen D66 en in een heel aantal gevallen 

ook de VVD, maar in Maastricht was het het CDA. Die motie is geaccepteerd. 

 

De heer HOOGERBRUGGE (CDA): Dank u wel voor de reclame voor het CDA! 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Jammer dat in Maastricht geen ChristenUnie zit in de 

raad, dus misschien dat het daardoor komt. 

 

De VOORZITTER: Maar dan zou de heer Van Geelen ook het CDA wel even noemen. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Dat zou de burgemeester, want die komt nog 

wel eens in Maastricht, die weet precies wie daar in de raad zit. Ik moet zeggen: ik weet het niet, maar 

ik weet wel dat het CDA die motie heeft ingediend en dat die dus ook geaccepteerd is. 

 

De  heer VAN DER LIT (Progressief Woerden): Het zou half 10 worden. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Voordat ik de motie ga voordragen wou ik 

nog even melden dat je als raad van de gemeente buitengewoon terughoudend moet zijn in je te 

mengen met landelijke politieke zaken. Dat moet je niet doen, want zou je dit doen, dan hebben we 

elke keer een agenda met 10, 20, 30 stukken. Dat moeten we gewoon niet doen, maar er zijn 

uitzonderingen op de regel. Verleden raadsvergadering hebben we een motie van de VVD 

onderschreven, toen ging het over deformalisatie van het welzijnsbeleid, en wij vinden hier ook 

aanleiding toe. Er is groot maatschappelijk draagvlak voor dit initiatief, dit initiatief-wetsvoorstel. Er 

zijn heel veel gemeenten die dit steunen, en we zouden Woerden graag in dat rijtje opgenomen zien.  

Voorzitter, dan kom ik nu bij de motie.  

 

 

Motie 1 Motie Wortelingswet / Kinderpardon 

De gemeenteraad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 1 maart 2012, 
constaterende dat: 
1. Er in Nederland honderden kinderen zijn die hier al jarenlang wonen, die de Nederlandse taal spreken, hier hun vrienden 
hebben en die verankerd zijn in het Nederlandse onderwijssysteem, maar die Nederland uitgezet dreigen te worden naar een 
land dat zij niet of nauwelijks kennen en waarvan zij de taal niet spreken; 
2. De Kamerleden Hans Spekman (PvdA) en Joël Voordewind (ChristenUnie) enkele maanden geleden een initiatiefvoorstel 
hebben voorbereid, dat maandag 27 februari ingediend is bij de Tweede Kamer om te bereiken dat “gewortelde” kinderen die 
langer dan acht jaar legaal in Nederland verblijven (of vijf jaar in geval van alleenstaande kinderen) in aanmerking kunnen 
komen voor een verblijfsvergunning; 
3. De Kamerleden Tofik Dibi en Jolande Sap (GroenLinks) in samenwerking met een groep bekende Nederlanders een 
campagne zijn begonnen waarmee mensen worden opgeroepen om een petitie te ondertekenen voor een kinderpardon in lijn 
van het onder punt 2 genoemde initiatiefvoorstel; 



 

 

4. Inmiddels via Internet ruim 125.000 handtekeningen zijn opgehaald, waaronder ook van inwoners van Woerden; 
5. Gemeentebesturen van meer dan 100 Nederlandse gemeenten zich al bij deze actie hebben aangesloten en ook provincies 
zich in deze discussie gaan mengen (Trouw van 25 februari 2012). 
overwegende dat : 
6. In een beschaafde samenleving geen kinderen worden uitgezet, als zij in onze samenleving geworteld zijn; 
7. De media-aandacht tot nu toe vooral is uitgegaan naar individuele gevallen, terwijl het wenselijk is dat er een structurele 
oplossing voor de hele groep moet komen; 
8. Het initiatiefwetsvoorstel Spekman/Voordewind (“Wortelingswet”) in een structuree oplossing voorziet. 
Verzoekt het College: 
9. Bij de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel aan te dringen op een structurele oplossing die voorzien is het initiatief-
wetsvoorstel van de kamerleden, dat is nu Samson,  en Voordewind, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Wim van Geelen, Progressief Woerden 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik over naar partijen die nog geen ondertekening hebben gedaan. 

Dat is het CDA, de VVD, Inwonersbelangen en Van Der Does. Het CDA, mag ik uw standpunt 

horen? 

 

Eerste termijn raadsleden 

 

De heer DE JONG (CDA): Ik neem aan dat u mij uitnodigt om te blijven zitten want u blijft 

staan, is prima, geen enkel probleem.  

Voorzitter, namens het CDA een reactie op deze Wortelingswet, of de motie die ons vraagt 

dat te ondersteunen. De heer Van Geelen gaf al aan dat we uitermate terughoudend moeten zijn om 

moties als lokale gemeenteraden over landelijke zaken zoals bijvoorbeeld buitenlands beleid 

voortdurend hier aan de orde te hebben. Dat heeft ook niet onze voorkeur. Maar er zijn uitzonderingen 

op deze regel en wij denken dat dit zo'n onderwerp is waar dat voor geldt. Wij vinden het van groot 

belang dat zoiets dan wel een functie moet hebben, dat het dus ook kan bijdragen aan de landelijke 

discussie over dit onderwerp en dat het ook echt een maatschappelijk vraagstuk is wat dat 

noodzakelijk maakt. 

Voorzitter, als we naar het vraagstuk zelf kijken: kinderen, waarvan velen hier zijn geboren en 

een lange tijd geworteld zijn, moeten niet worden teruggestuurd naar hun land van oorsprong, dat zij 

niet kennen en waar ze waarschijnlijk ook nooit de kans hebben om echt goed te wortelen. Daar moet 

een regeling voor komen en dat moet niet afhankelijk zijn van de hardheidsclausule van de minister, 

zoals dat nu bij de individuele gevallen gebeurt, en dan ben ik het helemaal eens met de analyse die de 

heer Van Geelen op dat punt ook gaf. 

Voorzitter, het vraagstuk is denk ik ook een gevolg van de gaten die er op dit moment in de 

wetgeving, de strengere wetgeving zijn ontstaan, en ik kan het toch even niet nalaten dat die strengere 

wetgeving ook onder het bewind van de PvdA bewindslieden is ontstaan en ik waardeer het dat de 

PvdA in dit geval ook initiatieven neemt om correcties in die gaten te nemen. We weten dat ook de 

nieuwste wetgeving de procedures aanzienlijk wil verkorten zodat dit soort vormen van vraagstukken 



 

 

voor kinderen die hier zo geworteld zijn, zoals deze kinderen die we ook allemaal van televisie 

kennen, dat die niet meer zullen plaatsvinden. 

Vanuit deze overweging wil het CDA, fractie Woerden, ook een signaal afgeven richting de 

rijksoverheid (zonder daarmee nu uit te spreken dat het wetsontwerp wat hier nu ligt het juiste 

wetsontwerp is). Wij vinden dat wij de Eerste Kamer en Tweede Kamer, het parlement, niet op dat 

punt voor de voeten moeten lopen; zij moeten ook gewoon hun eigen verantwoordelijk nemen en de 

kwaliteitstoets van de wetgeving voor hun rekening nemen. Wij denken dat in die discussie 

ongetwijfeld de bezwaren die genoemd zijn in de recente artikelen in VNG Magazine daardoor 

ondervangen zullen worden; want dat zou anders een argument kunnen zijn om deze motie niet 

steunen. 

Dus, als conclusie: wij willen op basis van die argumenten deze motie steunen.  

Er is wel een punt waar ik graag uw reactie op zou willen hebben: u roept het college op dit te 

doen; ik zou het correcter vinden als we de burgemeester, als voorzitter van deze raad, oproepen om 

bij de minister het gevoelen van de raad van de gemeente Woerden te melden. Ik weet niet of u een 

reden hebt gehad om het aan het college te vragen maar dan ben ik benieuwd wat uw overweging 

daarbij is geweest. 

Dus, voorzitter,  samenvattend: het CDA wil, ondanks de juridische twijfels die hier en daar 

in de wetgeving of in de discussies nog een rol spelen, heel duidelijk een signaal geven dat dit 

probleem structureel moet worden opgelost. Daar voldoet deze motie aan, wij zullen die dan ook 

steunen en wij hopen dat deze uiteindelijk ook succes zal hebben. En ik ben benieuwd nog naar het 

antwoord op mijn vraag.  

 

De VOORZITTER: Dat krijgt u dadelijk maar we gaan eerst even naar de VVD luisteren. De 

heer Winter. 

 

De heer WINTER (VVD): Dank u wel voorzitter. De VVD heeft uitgebreid ook gesproken 

over Wortelingswet. Wij vinden dat het emotioneel gezien begripvol is, de motie heeft een humane 

insteek en lijkt een praktische oplossing voor het asielprobleem, de moeilijke asielprocedures die 

lopen. Toch zien wij een aantal overwegingen waarom het geen goed idee is. Op dit moment ligt er 

een goed immigratiebeleid naar onze mening. Als we hiervan afwijken geeft dit veel frustratie en 

valse hoop voor de mensen die hier zitten. Nou geeft de heer De Jong al aan dat dit deels ondervangen 

is door dit niet eenmalig te maken, maar – nog steeds –  vast te stellen in de wet. Maar tegelijkertijd: 

na 8 jaar in een asielprocedure weten mensen niet waar ze aan toe zijn, en dat geeft veel onzekerheid. 

Daarnaast geeft het ook rechtsongelijkheid. Mocht het binnen die 8 jaar in een veilige situatie zitten 

dan kunnen kinderen alsnog teruggestuurd worden, het geeft onduidelijkheid voor de kinderen en 



 

 

daarnaast is dit een van onze belangrijkste argumenten: het kinderpardon zal in grote lijnen leiden tot 

een generaal pardon, omdat in de rechten van de mens van de EU is vastgelegd dat mensen recht 

hebben op een gezin, dus dat zal uiteindelijk het effect hebben dat de gezinnen van de kinderen die 

hier langer dan 8 jaar verblijven, mogen blijven. Uiteindelijk zien wij dat  de motie humaan lijkt maar 

nog geen praktische oplossing geeft voor het asielvraagstuk, dus de VVD stemt niet in met de ze 

motie. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel heer Winter. De heer Bom.  

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Ja voorzitter, dank u wel. We wanen ons bijna in de 

Tweede Kamer want als ik het zo hoor zouden het bijna Tweede Kamerleden kunnen zijn die hier het 

woord voeren; maar eigenlijk is de kern van de motie dat aan de lokale volksvertegenwoordigers nu 

wordt gevraagd van de lokale partijen om hier een uitspraak over te doen. Eigenlijk hadden we het op 

basis van die afkomst al op eerste hand kunnen laten gaan als Inwonersbelangen, maar dat hebben we 

niet gedaan. We hebben er serieus naar gekeken en nog contact met de heer Van Geelen hierover 

onderhouden, hij heeft ons ook ongevraagd zelfs van stukken voorzien, dus dank daarvoor. We 

hebben er ook uitgebreid gediscussieerd over dit hoofdstuk want inderdaad, emotioneel kun je ermee 

begaan zijn maar dat betekent niet dat je deze motie moet steunen. 

In die zin kan ik ook zeggen dat leden van de fractie Inwonersbelangen op persoonlijke titel 

ook zeker die petitie zullen steunen maar eigenlijk op verschillende gronden deze motie niet kunnen 

steunen. De een vindt het misschien niet ver genoeg gaand, de ander vindt dat het helemaal geen taak 

is voor ons als raadsleden, kortom: we delen de mening dat we de motie op deze manier niet kunnen 

steunen en dat is eigenlijk waar wij bij blijven. Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel heer Bom. De fractie Van der Does. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Voorzitter, dank u wel. Je moet heel 

terughoudend zijn met dit soort moties, landelijke moties, maar af en toe mag je een uitzondering 

maken en dat wil ik in dezen ook maken. Ik vind het een sympathieke motie – en deze maal oprecht 

'een sympathieke motie' –  en ik schaar me achter het betoog van de heer De Jong. En ik vind het 

dapper van het CDA dat ze deze keuze gemaakt hebben. Ik stem dus voor. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dan de heer Van Geelen in tweede termijn; o sorry, heer Becht, excuus. 

Ik dacht inderdaad: u bent allemaal voor de motie tenzij u er zelf nog een accent aan wil geven, ook 

D66, dan gaan we dat nog even vragen. 



 

 

 

De heer BECHT (D66): Ik zal niet overgaan tot een stemverklaring. 

 

De VOORZITTER: De heer De Wit wil nog een accent geven aan deze motie, ga uw gang. 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Eigenlijk vind ik het gewoon een goed voorstel, dan 

laat ik de heer Van Geelen het woord verder voeren. Ten aanzien van de tijd lijkt het me ook wel 

verstandig. 

 

Reactie van de indiener van de motie, de heer VAN GEELEN (Progressief Woerden):  

Ik begin met een reactie richting Inwonersbelangen, ik begrijp hun gedachten en opvattingen 

over dit vraagstuk, er zijn geen concrete vragen gesteld, duidelijk is waar hun gedachten en 

opvattingen in uitmonden en dat is realiteit en het is niet anders. De VVD; daar ga ik eigenlijk de heer 

Bom navolgen, want het zijn zaken die komen in de Kamer natuurlijk aan de orde, dat moet je hier 

niet doen, je hebt hier een motie liggen, die is klip en klaar, of je stemt ermee in, of zoals 

Inwonersbelangen, je stemt er niet mee in. De heer Van der Does: duidelijk, dank voor de steun. 

De heer De Jong had een vraag, de rest van zijn betoog kon ik goed volgen. Waarom de 

burgemeester? Ik zie de burgemeester als voorzitter van het college, dus het college krijgt een motie, 

daar wordt mee ingestemd... 

 

De heer DE JONG (CDA): Bij interruptie voorzitter, hij is toch ook voorzitter van onze eigen 

raad, en anders zouden we misschien nog even moeten vragen of het college nog eigen redenen heeft 

om dit... maar ik zou me juist kunnen voorstellen dat we hier als volksvertegenwoordigers met name 

ons uitspreken. Dan zou ik het netter vinden om dat de burgemeester dat namens de raad te laten doen. 

Maar... 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Ik heb het zo opgevat: het is een motie die 

zich richt tot de gemeente, daar is de burgemeester het boegbeeld van. Die gaat met de motie onder 

zijn arm, hij kan in Maastricht blijven want de minister woont geloof ik ook in Maastricht (nee hoor, 

dat is een grapje). Er zijn andere methoden om dat kenbaar te maken maar zo hebben wij dat opgevat. 

 

De VOORZITTER: Nee prima, ik zal het zo vertalen als de heer De Jong zegt: dat er een brief 

namens, als voorzitter van de raad, dat ik een brief namens u, als het wordt aangenomen, naar het 

ministerie zal sturen. 

 



 

 

De heer DE JONG (CDA): Dan is dat gecorrigeerd, de heer Van Geelen, dat punt uit zijn 

motie, begrijp ik. 

 

De VOORZITTER: Ja prima. 

 

De heer DE JONG (CDA): De fractievoorzitter formuleerde het heel mooi hier. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Staatsrechtelijk heeft de fractievoorzitter van het 

CDA gelijk denk ik. 

 

De VOORZITTER: Ik zal dus namens de hele gemeenteraad... u neemt de motie aan... 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Niet “namens de gemeenteraad” maar “namens een 

meerderheid van de gemeenteraad”, want ik wil verder niet geassocieerd worden met deze motie. 

 

De VOORZITTER: Prima, ik zal het zo nadrukkelijk naar de minister toe verwoorden. Ik kijk 

even naar de tweede termijn, of er nog behoefte is aan aanvullende vragen aan de indieners of dat we 

over kunnen gaan tot stemming in die zin dat ik vaststel dat VVD tegen is, dat Inwonersbelangen 

tegen is en dat de overige fracties voor zijn. Mag ik dat zo vaststellen? En dat D66 en 

ChristenUnie/SGP nog een stemverklaring afleggen. Was dat een grapje? O, dan stel ik vast dat de 

motie is aangenomen. Ik zal namens uw gemeenteraad met deze aantekening een brief sturen aan de 

heer Leers. 

Dan agendapunt 8. 

 

 

8. 8. Motie van CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden inzake kaderstelling atelier 

 starters-/ doorstroomwoningen  

 

 

De VOORZITTER: De indieners krijgen gelegenheid om het woord hierover te voeren en 

heer Droogers, u was een van de initiatiefnemers, vandaar dat het bij u gaat beginnen. Ga uw gang. 

 

Indiener van de motie, de heer DROOGERS (CDA): Dank u wel voorzitter.  



 

 

Het gaat niet goed met de woningmarkt in Woerden, overigens niet alleen in Woerden, dat 

kunnen we op televisie zien, maar ook in Woerden. De huizenprijzen zijn hoog en huurders blijven 

zitten waar ze zitten en starters kunnen geen woning vinden. Wij denken dat hier iets aan te doen is, 

namelijk betaalbare woningen bouwen waardoor huurders doorschuiven en starters kunnen huren of 

een betaalbare woning kunnen kopen. We denken dan bij betaalbare woningen aan grondgebonden 

woningen van € 150.000. Wethouder Schreurs heeft in de Commissie Ruimte van 9 februari 

toegezegd een atelier te organiseren voor het realiseren voor starters- en doorstroomwoningen in 

Woerden. Op 19 januari is er een raadsinformatieavond gehouden over startershuisvesting. Bouwers, 

woningbouwcorporatie GroenWest en de Rabobank hebben toen aangegeven zich in te willen zetten 

voor betaalbare starterswoningen. Uit een analyse van de bouwlocaties bleek dat er verschillende 

bouwlocaties, in bezit van de gemeente onder andere, kansrijk zijn voor een extra impuls voor de 

bouw van starterswoningen. Ook werden verscheidene suggesties gedaan hoe om te gaan met de 

financiering in verband met de hoge grondprijs in Woerden, zonder dat de gemeente op dit moment 

hoeft af te waarderen op de waarde van de grond. Ik noem er een paar: de grond in eigendom houden 

en verpachten, kavelprijs differentiëren, nu goedkope starterswoningen/starterskavels en later dit 

compenseren met de  duurdere vrije sector, uitgestelde betalingen, uitgestelde betaling: nu een deel bij 

de bouw en de rest geïndexeerd bij de verkoop van de woning, of startersleningen verstrekken. Hierbij 

is overigens ook een belangrijk punt van overweging dat, als je nu starterswoningen bouwt en grond 

verkoopt, dat de grond niet renteloos jaren blijft liggen en dat er ook inkomsten uit de OZB van de 

nieuwe woningen komt.  

Voorzitter, de rekenkamer heeft zich in 2007 ook al eens gebogen over de huisvesting voor 

jonge starters. Een van de conclusies was dat de raad actiever moet zijn in het bevragen van het 

college en het stellen van kaders. Welnu, met deze motie sluiten we dus goed aan op het advies van de 

rekenkamer. We willen hiermee het college steunen en kaders meegeven waarmee zij het atelier in 

kan gaan. Het uiteindelijk doel is dat er woningen voor starters en doorstromers komen. We zijn van 

menig dat al heel wat neuzen de goede kant op staan en dat een belangrijke sleutel bij de gemeente ligt 

op het gebied van ruimtelijke ordening, grond en financiering. 

Tenslotte voorzitter, heb ik in de Commissie Ruimte gewezen op de succesvolle aanpak van 

de gemeente Edam en Volendam voor de bouw van betaalbare woningen, het heeft gestaan in het 

VNG Magazine. De wethouder gaf aan dat hij naar Edam/Volendam was geweest en dat hij niet veel 

in deze aanpak ziet vanwege een duur projectbureau van 30 mensen. Ik ben heel benieuwd en ik hoor 

het graag van de wethouder wie hij daar gesproken heeft want ook ik heb contact opgenomen met dat 

projectbureau en dat bestaat welgeteld uit 2 personen, dus kennelijk is daar iemand die andere 

informatie heeft gegeven. 



 

 

We zijn als raad en als vertegenwoordiging van Woerden van harte uitgenodigd om kennis te 

komen nemen van de aanpak van het bouwproject en daar te komen kijken. Ik stel dan ook voor dat 

wij een bezoek gaan brengen met een delegatie van onze gemeente, daar kunnen we vast nog wat van 

leren. Voorzitter, ik zal nu overgaan tot het voorlezen van de motie.  

 



 

 

Motie 2 Motie  kaderstelling atelier starters-/doorstroomwoningen 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 maart 2012, 
constaterende dat: 
1. De bouw van nieuwe woningen door de economische situatie bijna stil gevallen is; 
2. Er een lange wachtlijst is voor huurders van starterswoningen en dat kopers vaak niet de financiële mogelijkheden hebben 
een woning te kopen omdat de woningprijzen niet meer overeenkomen met de te krijgen hypotheken; 
3. Er sprake is van geringe doorstroming door huurders van goedkope huurwoningen naar betaalbare koopwoningen, waardoor 
er weinig goedkope huurwoningen beschikbaar komen; 
overwegende dat: 
1. De raad 3 november 2011een motie heeft aangenomen voor een extra impuls voor de bouw van starterswoningen; 
2. Het college van Burgemeester en Wethouders bij de behandeling van dit onderwerp in de commissie Ruimte heeft 
toegezegd een atelier te organiseren om de mogelijkheden voor de bouw van starterswoningen uit te werken; 
3. De raad kaders kan stellen voor het beleid ten aanzien van de volkshuisvesting en hiermee aangesloten wordt bij 
aanbeveling 7 uit het onderzoek "Een eigen huis" van de Rekenkamercommissie uit juni 2007 ("Maak n.a.v. vastgestelde 
kaders vooraf afspraken over informatievoorziening en evaluatie en houdt elkaar daar aan"); 
verzoekt het college: 
1. Zo spoedig mogelijk te komen met locaties voor het realiseren van starters- /doorstroomwoningen; 
2. In overleg te treden met voor starters- / doorstroomwoningen relevante partijen om met hen afspraken te maken voor het 
realiseren van betaalbare woningen, zodat de doorstroming wordt bevorderd en starters weer toegang krijgen tot de 
woningmarkt. 
Hierbij behoort het afsluiten van een juridisch houdbaar convenant nadrukkelijk tot de mogelijkheden; 
3. In te zetten op een substantieel aantal starters- / doorstroomwoningen die aansluiten op te vraag. Ten minste 25% van de 
geplande woningbouw in 2012-2014, verdeeld over sociale huurwoningen, huurappartementen en betaalbare koopwoningen 
(ca € 150.000 incl. BTW); 
4. Het gemeentelijke instrumentarium in te zetten om andere partijen mee te krijgen voor de bouw van betaalbare woningen; 
5. Financiële constructies waardoor starters en doorstromers de woningen kunnen financieren moeten onderdeel zijn van het 
overleg en de afspraken; 
6. Onderzoek te doen naar succesvolle manieren van aanpak in andere gemeenten (met name Edam-Volendam en 
voorbeelden uit de informatieavond van 19 januari jl, zoals Meacasa en IQ woningen van Ballast Nedam); 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Namens CDA, Ko Droogers 
Namens Progressief Woerden, Wim van Geelen, 
Namens Inwonersbelangen, Janet Buerman 
 

 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Voorzitter, mag ik een verduidelijkende vraag stellen? 

Het gaat over het begin van uw betoog, het probleem van het aantal starters. Kunt u eigenlijk een 

beeld geven namens de indieners hoe groot de vraag eigenlijk naar die starterswoningen nu eigenlijk 

is? 

 

De VOORZITTER: Heer Droogers. 

 

De heer DROOGERS: Voorzitter, ik heb die cijfers niet paraat maar we krijgen elk jaar een 

uitgebreide rapportage van de woningenmonitor en daar staan die cijfers in, maar daar staan de 

wachttijden van 6 jaar zo'n beetje in. 

 

De VOORZITTER: Prima. Ik ga even alle partijen langs, van onderen af aan naar boven. 

Heer Van der Does, mag ik uw mening horen over deze motie? 

 

Eerste termijn raadsleden  

 



 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Ja voorzitter, ik vind het een goede motie en 

het is ook ergens een logisch vervolg op het vele voorwerk dat is gedaan door een aantal partijen in 

deze raad. Een hele goede zaak. Een pondje erbij zou ik zeggen en een uitdaging voor het college en 

de wethouder om zich hiervoor in te zetten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: U bent voor. ChristenUnie/SGP. 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Dank u wel voorzitter. We hebben hier al een aantal 

malen over gesproken en ik denk dat het ook goed is. We zijn ook blij dat in de commissie de 

wethouder heeft aangegeven een atelier te organiseren waarin eigenlijk alle relevante partners bij 

elkaar gaan komen om het probleem op te lossen. De ChristenUnie/SGP beseft wel terdege dat een 

oplossing niet alleen door een gemeente kan worden bewerkstelligd, we hebben een aantal rapporten 

over een duurzame financiering van de woningmarkt van een aantal vooraanstaande economen en nog 

een  rapport van de SER over integrale hervorming van de woningmarkt. Dat zijn toch heel 

belangrijke rijksaangelegenheden, en ik hoop dat u ook bij het CDA als regeringspartij die 

aanbevelingen gaat opvolgen, want dat is toch wel essentieel als je het hebt over financiële 

constructies qua financiering van de woningmarkt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat het Rijk daar 

ook in gaat meewerken. 

Voorzitter, er ligt nu een motie voor met een aantal verzoeken aan het college. We vinden dat 

erg wollig; wat voegt het nu feitelijk toe aan de toezegging die de wethouder al gedaan heeft in de 

commissie? Als het gaat om bijvoorbeeld die 25% sociale woningbouw, ja, dat staat ook gewoon in de  

prestatieafspraken, daar staat heel feitelijk bijna dezelfde zin als in de motie staat. We hebben dus ook 

wat twijfels bij die financiële constructies en als het om Volendam gaat: Volendam kent ook een 

eigen-woning-bezit van 90%, dus ja, is dat wel een gemeente die je met Woerden moet vergelijken? 

Die balans van eigen woningbezit en huursector, dat moet je wel even goed tot je door laten dringen 

voordat je daar een goede vergelijking mee wil maken. Voorzitter, wij hebben onze sterkte twijfels  

aan wat deze motie gaat toevoegen aan wat de wethouder van plan is, daarom hoor ik ook eerst graag 

van de wethouder wat hij erover denkt. Wij steunen op voorhand deze motie nog niet. Ik dank u wel. 

 

De VOORZITTER: D66, de heer Hoogeveen. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Dank u wel voorzitter. De commissievergadering over het 

onderwerp starterswoningen maakte heel goed duidelijk dat de wethouder heel goed weet wat er aan 

de hand is. We waren daarom een beetje verrast om hierover een motie te ontvangen. Onze indruk is 

dat de wethouder eigenlijk al wel een beetje op deze lijn zit, en dat is wel een goede lijn. Dat horen we 



 

 

graag nog van de wethouder in eerste termijn, en in die zin loop ik beetje langs dezelfde lijn als heer 

De Wit, alleen zien wij geen aanleiding om tegen de motie te zijn op dit moment. Dat is net het 

dubbeltje dat net de andere kant op valt. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik naar de VVD-fractie, de heer Tuit.  

 

De heer TUIT (VVD): Dank u wel voorzitter. Voor ons ligt een motie van Progressief 

Woerden, CDA en Inwonersbelangen inzake kaderstelling atelier starterswoningen en 

doorstroomwoningen. Het is het bewijs dat een niet volledig geliberaliseerde woningmarkt leidt tot 

frustratie op diezelfde woningmarkt. Regulering heeft per definitie altijd last van ingebouwde fouten 

en die zorgen er dan weer voor dat we nieuwe regels gaan verzinnen, en zo verengen wij een 

eenvoudig marktmechanisme tot een onoverkomelijke berg problemen. Allereerst zou ik iedereen 

eraan willen herinneren dat de VVD al jaren... 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Bij interruptie voorzitter, bedoelt de heer Tuit hier 

bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek mee? 

 

De heer TUIT (VVD): Dat is een landelijk item, daar gaan we hier geen uitspraak over doen. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Dat dacht ik al, dan wordt het te landelijk. 

 

De heer TUIT (VVD): Anders kunnen we gewoon Tweede Kamer gaan worden natuurlijk.  

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Voorzitter, bij interruptie, is de liberalisatie van de 

woningmarkt dan een lokaal probleem? 

 

De heer TUIT (VVD): Het komt van beide kanten. Waar was ik ook alweer? Wij roepen al 

jaren dat er teveel starterswoningen in Woerden staan en dat het probleem dus ook niet ligt in het 

volume, maar bij het niet doorstromen. Dit fenomeen staat ook wel bekend als scheefwonen. Aan 

scheefwonen willen wij als VVD wat doen, maar dat kan niet zonder hulp van het Rijk.  

Het feit dat de volledige woningmarkt op slot zit is een probleem waar je gemeentelijk vrij 

weinig aan kunt doen, maar de regering onderneemt momenteel stappen hiervoor om er een mouw aan 

te passen, onder andere met een huurverhoging voor inkomens boven de € 43.000. We zien dat de 

indieners dit als een probleem ervaren, en toch is het verwonderlijk dat bij het starterscafé slechts 10 

starters op komen dagen waarvan één bezoeker geïnteresseerd was in koop, welke inmiddels ook 



 

 

voorzien is van een huis. Onze fractie is er dan ook niet van overtuigd dat er een extreem grote vraag 

is naar goedkope koopwoningen, en navraag bij makelaars leert dat er nog best wel goedkope 

woningen zijn en nog heel wat in de pijplijn zitten, denk maar aan het Plan Boschsloot in Zegveld met 

woningen vanaf 30.000 euro. 

Zodra blijkt dat er voldoende vraag vanuit de markt is lijkt het ons een logisch gevolg dat de 

marktpartij die herkent en gaat zoeken naar mogelijkheden. Uiteraard zou de wethouder zich in dat 

geval faciliterend op kunnen stellen om het proces in goede banen te leiden. Maar om de gemeente 

hierin een leidende rol te geven lijkt ons teveel van het goede. Het feitelijke probleem zit in de 

financiering. Potentiële kopers hebben vaak geen eigen geld maar willen bijvoorbeeld wel 3x per jaar 

op vakantie, maar begrijpen niet dat je voor de grootste uitgave in je leven een stapje terug moet doen. 

Dan denk ik ook meteen aan de Zilvervloot van het CDA wat uit de kast gehaald is. Gelukkig zijn er 

nog steeds mensen die begrijpen dat je moet sparen om een grote aankoop te doen, en dus worden er 

nog steeds huizen verkocht in de prijsklasse van 180.000 euro.  

Tot slot wil ik de indieners en de mogelijke instemmers meegeven dat de wethouder met deze 

motie wordt gevraagd om een convenant te sluiten met marktpartijen. In deze constructie wordt 

getoornd aan de integriteit van de wethouder, hetgeen alleen al daarom maakt dat deze motie niet 

aangenomen zal mogen worden. De fractie van de VVD zal daarom niet instemmen met deze motie. 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de andere indieners van de motie, Inwonersbelangen en 

Progressief Woerden. De heer Van Geelen. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Ja voorzitter, ik hoop dat de inschatting van 

de heer Hoogeveen correct is. Dat zou dus betekenen dat de motie overbodig is en het zou ons 

natuurlijk een lief ding waard zijn als dat inderdaad zo is. De heer Tuit had een wat prikkelende 

opstelling. Hij had ook een paar stellingen waarvan ik zeg “goh, waar komt dat nou vandaan?” Als hij 

zegt van “kijk, die behoefte bestaat eigenlijk helemaal niet, daar wordt in voorzien”, dan zeg ik van 

“nou, de echte deskundigen wat de volkshuisvesting betreft waren aan het woord op 19 januari, waren 

ook aan het woord in februari en die hadden toch een iets andere indruk”. Als hij het heeft over 

mensen die zouden kunnen kopen maar niet willen  kopen, want die willen 3x per jaar op vakantie, 

dan is mijn eenvoudige vraag: “waarom komt die wijsheid nou vandaan?” En daar zou ik wel een 

antwoord op willen hebben.  

 

De heer TUIT (VVD): Bij interruptie: ik heb een stukje over de vraag naar starterswoningen 

genoemd maar het gaat mij erom dat de gemeente hierin niet de leidende rol neemt, maar dat een 

marktpartij kijkt naar het gat wat er is. Als je 30 starterswoningen neer kunt zetten en dat kun je goed 



 

 

verkopen, dan is het aan de marktpartij om daar een proces in te gaan volgen. Dan kan de gemeente 

zich faciliterend opstellen maar niet de gemeente de leidende rol geven. Dat is – denk ik – het verschil 

van mening en dan heb ik het op zich niet over de behoefte. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel voor het antwoord. Mevrouw Buerman. 

 

Mevrouw BUERMAN (Inwonersbelangen): Dank u wel. Voorzitter, ik wil ook nog even 

reageren op de heer Tuit over het convenant, ik zie het meer als een plek waar verschillende 

marktpartijen bij elkaar kunnen komen en kunnen discussiëren en op ideeën kunnen komen. 

 

De heer TUIT (VVD): Daar is ook niets mis mee, maar het convenant.. 

 

Mevrouw BUERMAN (Inwonersbelangen): Oké, daar zijn we het dan over eens. 

Inwonersbelangen ziet deze motie ook als het geven van kaders en ziet het als een hulpmiddel voor 

het atelier. Daarnaast willen we het vertrouwen geven aan de wethouder dat hij met een juiste open 

visie dit atelier in zal gaan en dat hij daarbij ook met de andere gemotiveerde partijen de uitkomsten 

na zal streven en dat wij hopen dat de woningmarkt een beetje vlot zal trekken. Daarom wensen wij 

hem heel veel succes toe in het atelier. En daar wou ik het even bij laten. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. Wethouder Schreurs.  

 

Eerste termijn beantwoording door wethouder Schreurs 

 

Wethouder SCHREURS: Voorzitter, leden van de raad, even los van de motie: in de periode 

na 19 januari is natuurlijk wel het een en ander gebeurd, we hebben ook het café daarna nog gehad, en 

natuurlijk heeft dat ertoe geleid dat zowel het college als ambtelijk wij bezig zijn geweest te zoeken 

naar waar mogelijkheden lagen. Ik denk dat ik daar vanavond dan toch maar in het verlengde van deze 

motie kond van ga doen. In de motie wordt gevaagd dat het college verzocht wordt om op korte 

termijn locaties te vinden die mogelijk geschikt zijn voor starterswoningen. We kunnen daarvan 

constateren dat wij in principe 2 locaties op het oog hebben waarvan we zeker zijn dat een van de 

locaties sowieso in aanmerking kan komen om daar 19, afhankelijk van welke voorwaarden we 

daaraan stellen, 19 tot 25 starterswoningen te bouwen. Op de middellange termijn zouden we ook 

kunnen kijken naar de Gebiedsvisie Breeveld en Den Oudsten, zoals dat ook op 19 januari gezegd is 

door verschillende partijen, alleen dan dienen we wel rekening te houden met de momentele 

inbedding zoals die staat in het convenant Bedrijfsterreinen, maar onderzoeken kun je natuurlijk alles. 



 

 

Om nu toch invulling te geven aan – zeg maar –  datgene wat we allemaal met elkaar willen 

bereiken denk ik dat ik op korte termijn kan komen met een prijsvraag, en die uit te schrijven onder de 

woningbouwleden van de Vereniging van de Woerdense Bouwpatroons en GroenWest en eventuele 

andere inschrijvers, en daarvoor een jury in te stellen. Ik geef wat dat betreft een voorzet. Het kan een 

onafhankelijke jury zijn maar ook een jury waarin een raadslid zitting kan nemen. En dit kan allemaal 

leiden tot een heel reëel en haalbaar plan voor het zomerproces en daarmee hebben we dan ook 

behoorlijk wat snelheid gewonnen en heb ik in principe dus eventjes het idee zoals ik dat gelanceerd 

heb bij de commissievergadering, heb ik vertaald, het atelier naar een prijsvraag. 

Voorzitter, als ik dan nog kijk naar punt 2 van de motie, het bekijken bij het 

meerjarenperspectief grondbedrijven wat de consequenties zijn van het plangebied: dat is natuurlijk 

hetgeen ik ga doen. Want het is ook nodig, want de gemeente zit in een bezuinigingsronde en daarin 

ligt nog wel een punt: als uit deze motie gelezen zou moeten worden dat de gemeente genegen is een 

of andere financieringsbron te worden, een nieuw VNG, dan denk ik dat we elkaar verkeerd begrijpen. 

Dat neemt niet weg dat met het instrumentarium zoals u dat hier benoemd heeft, en u aangeeft of 

partijen buiten dit huis ook gemotiveerd en ingezet kunnen worden, waaronder het model van het 

Bouwfonds dat ook op 19 januari is gepresenteerd, dan spreken we over hetzelfde. 

En bij punt 5 voorzitter, nader onderzoeken: ook daartoe zijn wij genegen. Even in de richting 

van de heer Droogers als het gaat over Edam/Volendam: ik heb u gezegd “gaat u nou niet teveel aan 

getallen vasthangen, want zoals u aangeeft: twee ambtenaren, dat zal zeker kloppen, maar mij is ook 

door een van de mensen verteld, toen ik op een van de symposia geweest ben en gesproken heb met 

mensen die uit Edam kwamen, dat zij ook verschillende adviseurs en uitwerkingsbureaus hebben 

ingehuurd”; en dat is natuurlijk hetgeen waar ik aan refereerde in de commissie. Dat heb ik ook 

erkend, ze hebben een goed resultaat bereikt, daar doe ik niets aan af, maar je moet natuurlijk wel 

afvragen, als gemeente Woerden: kunnen wij dat in datzelfde formaat doen? Zo heb ik dat dus ook 

geprobeerd te poneren. Dit neemt niet weg dat ik van harte zal ondersteunen om te kijken in Edam en 

Volendam. Ja, want elke indruk is gewoon goed die je kunt opdoen, en dat wat je zelf niet weet kan je 

soms bij een ander halen en daar ben ik het helemaal mee eens. Kortom, we moeten het wel eventjes 

in de getalsmatige verhoudingen zien. 

Voorzitter, ik hoop dat ik een voldoende toelichting heb gegeven op de motie, ik zou feitelijk 

willen zeggen: het college is bereid de motie over te nemen maar heeft wel een aantal punten aan u 

meegegeven ter overweging of dat de motie op deze manier in stand gehouden wordt. Daar zouden we 

verder mee kunnen, maar weet wel dat ik dus bij deze motie nu heb aangegeven waar – denk ik – voor 

ons allemaal de beste kansen liggen en de snelheid geboden kan worden. Dank u wel. 

 



 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de raad, want de wethouder heeft een vergaande 

toezegging gedaan aan de gemeenteraad, die eigenlijk aan de strekking van de motie tegemoetkomt. Is 

het misschien goed als we even schorsen dat u even overlegt of u deze motie in de lucht wil houden? 

Even 5 minuutjes, dat u even kunt kijken, want de wethouder is ver gegaan in zijn beantwoording. Ik 

schors de vergadering voor 5 minuten. (21.10 uur) 

 

S C H O R S I N G 

 

De VOORZITTER: Leden van de raad, ik heropen de vergadering. De wethouder heeft 

verregaande toezeggingen gedaan door middel van een prijsvraag en is daarmee eigenlijk aan de 

intentie van de motie tegemoetgekomen. Toen was even de schorsing om even te vragen “wat heeft 

dan de motie dan voor nut?”, en dat gaan we aan de heer Droogers, de indiener, vragen. 

 

Reactie van de indiener van de motie, de heer DROOGERS (CDA): Ja voorzitter, dank. Wij 

danken de wethouder voor zijn duidelijk antwoord. Een creatief idee met een prijsvraag. De 

wethouder heeft ook gezegd dat hij de motie overneemt maar dan in een iets andere uitvoeringsvorm. 

We vinden het heel belangrijk, dat wil ik nogmaals benadrukken, dat we zeker niet hebben willen 

aangeven dat de gemeente het allemaal moet doen, maar de gemeente kan wel partijen bij elkaar 

brengen, en het moet samen gebeuren. Er zijn toezeggingen gedaan om voor de zomer met een 

creatieve uitwerking te komen dus wat ons betreft zou de motie op deze manier niet in stemming 

gebracht hoeven worden en kunnen we met de toezegging van de wethouder uit de voeten. 

 

De VOORZITTER: Prima. Ik kijk ik ook even naar de andere indieners, mevrouw Buerman. 

 

Mevrouw BUERMAN (Inwonersbelangen): Dank u wel voorzitter. We willen even reageren 

op de wethouder dat het idee van een prijsvraag, dat we dat een erg goed idee vinden, dat daardoor 

ook de creativiteit van de marktpartijen erg ondervraagd wordt en dat het veel potentie biedt voor de 

maatschappij. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Progressief Woerden, geen reactie? 

Andere partijen nog behoefte aan een reactie? De heer Tuit. 

 

De heer TUIT (VVD): Dank u wel voorzitter. We zijn blij dat de motie ingetrokken wordt, 

nee nee overgenomen, o nou, niet in stemming gebracht dan, en dat de prijsvraag een heel goed idee 

is, dat ondersteunen wij ook van harte. 



 

 

 

De VOORZITTER: Mag ik constateren dat u voldoende steun heeft aan de beantwoording 

van de wethouder en dat u de wethouder de opdracht geeft om deze woorden zoals hij die vandaag 

heeft uitgesproken met betrekking tot het uitschrijven van een prijsvraag en het tempo dat hij daarbij 

heeft aangegeven, dus voor de zomervakantie, dat dat voor u reden is om de motie verder niet in 

stemming te brengen en dat u de wethouder aan deze woorden houdt? Kunt u zo besluiten? 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Ja, met de aantekening dat de motie in feite door het 

college wordt overgenomen want dat waren de woorden van de wethouder. 

 

De VOORZITTER: Dat waren de woorden van de wethouder, maar met het 

uitwerkingsvoorstel zoals de wethouder dat  net heeft aangegeven. Nee dat ben ik inderdaad met u 

eens heer Bom. Daar kunt u allemaal mee instemmen? Dan ligt dat in de notulen vast, dan is ons 

college daar ook aan gebonden. De wethouder heeft dat ook ruiterlijk toegezegd. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Als iedereen daarmee kan instemmen, dat betekent dus 

ook de VVD? 

 

De heer TUIT (VVD): Nee, wij stemmen niet in. De toezegging van de wethouder van de 

prijsvraag, daar stemmen wij mee in, maar de motie die overgenomen wordt, daar zijn wij het niet 

mee eens. 

 

De VOORZITTER: Nee, maar de motie wordt niet in stemming gebracht, dus die is eigenlijk 

ook... maar het gaat er eigenlijk om dat de wethouder –  mag ik even heer Verbeij, dan mag u dadelijk 

want u heeft vast een grap (De heer Verbeij: Nee een grap laat ik aan u over). De motie wordt 

dusdanig uitgelegd zoals de wethouder nu zegt, hij zegt: “ik snap de intentie van de motie, ik snap ook 

wat u als gemeenteraad wil, moet dat dan op de manier zoals hier beschreven staat? Ik leg de motie zo 

uit dat ik nu met een prijsvraag ga beginnen.” De indieners zeggen “nee, prima, dat is goed, het tempo 

houden we erin want dat is eigenlijk de doelstelling”. Dus u zou daar gewoon met elkaar – de motie 

wordt niet eens in stemming gebracht – maar met de uitspraken van de wethouder zou u kunnen 

instemmen, en de heer Bom voegt daar nog aan toe: zoals de motie uitgelegd wordt door de 

wethouder kan eigenlijk iedereen die onderschrijven. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, er is eigenlijk geen reden voor de VVD om 

tegen te zijn. Ik heb net nog even erbij gehaald het Hyves bericht dat de heer Tuit vlak voor de 



 

 

verkiezingen stuurde, er kan echt geen reden zijn waarom de heer Tuit tegen deze motie is. Althans, 

als hij zelf nog weet wat erin stond, maar zijn kiezers in ieder geval wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Tuit knikte al instemmend, die kon al helemaal uit de voeten met 

mijn uitleg en zei “nou begrijp ik waar het over gaat”. 

En dan heeft de heer Verbeij nog een extra uitleg. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Ja, ik begrijp dus nu dat de ene mijnheer hier die 

de vergadering leidt nog even uit moest leggen aan de VVD hoe het nou precies zit en dat ze dus nu 

inderdaad toch de wethouder steunen? 

 

De VOORZITTER: Uiteraard. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Ik zie de heer Mees nee schudden dus wilt u nog 

even overleggen? 

 

De VOORZITTER: Nee nee, dat gaan we niet doen. Ik vind het leuk geprobeerd van u, heer 

Verbeij, maar nu hebben we besloten: we gaan de woorden van de wethouder nu met elkaar uitvoeren. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): U gaat toch niet zeggen dat deze raad een brevet 

van snelheid krijgt, voorzitter? 

 

De VOORZITTER: Zonder meer, vanavond in ieder geval, want kijk eens: kwart over 9, en 

half 10 zou de vergadering afgelopen zijn. 

We gaan over naar agendapunt 9, het afscheid van wethouder Cnossen, die benoemd is als 

burgemeester in de gemeente Woudenberg.  

 

 



 

 

 

9. Afscheid van wethouder Titia Cnossen 

 

De VOORZITTER:  Er zijn twee mensen die in ieder geval het woord willen voeren, de derde 

ben ik zelf. Ik wil als eerst het woord geven aan mevrouw Stouthart, die namens de fractie van de 

ChristenUnie/SGP het woord gaat voeren. Mevrouw Stouthart, aan u het woord. 

 

Mevrouw STOUTHART (ChristenUnie/SGP): Titia. Er is een tijd van komen en een tijd van 

gaan, en de tijd van gaan is nu gekomen. Ik denk dat de meesten van ons het eigenlijk wel te snel 

vinden. Want Titia, je bent als mens en als wethouder een zeer gewaardeerd mens. Toen Marjan Haak 

vier jaar geleden Statenlid werd – nee, ze werd lid van de Gedeputeerde Staten –  en Woerden dus 

ging verlaten, werd de sollicitatieprocedure gestart. Een van de sollicitanten was jij. Voor mijn gevoel 

klikte het gelijk tussen ons en dat gevoel is helemaal uitgekomen. De rest van de commissie voelde 

die klik ook en Woerden had binnen een maand een nieuwe wethouder. En ondanks het feit dat je niet 

in Woerden bent komen wonen weten heel veel Woerdenaren wie Titia Cnossen is. Dat is niet 

verwonderlijk, want je gaat geen probleem uit de weg. Zonodig pak je de fiets en je gaat praten om tot 

een oplossing te komen. Je begon in je eerste periode in de zachte sector, de Wmo die moest in- en 

uitgevoerd worden, wat een hele uitdaging was. Maar samen met je ambtenaren en de Wmo-raad is 

dat goed gelukt. Je bent een sociaal mens en dat kwam in deze portefeuille mooi tot uiting. Na de 

verkiezingen van 2010 werd het even spannend, sommige wethouders waren hun biezen aan het 

pakken, maar jij ging rustig door en bleef zitten. 

Nu mocht je je gaan uitleven in de harde sector en ook dat deed je met een sociaal hart, en 

toch ging je solliciteren om burgemeester te worden. In Woudenberg hadden ze al gauw door dat jij 

een vrouw bent die van duidelijkheid houdt: ja is ja en nee is nee, die de confrontatie nooit schuwt en 

oplossingsgericht is. Kortom, een vrouw die van wanten weet.  

Titia, vanavond nemen we afscheid van je. We gunnen je je nieuwe uitdaging van harte maar 

zullen je missen. Je was een zeer betrokken wethouder en altijd, ook in het weekend, was je bereid om 

je gezicht te laten zien bij een opening, of je handen uit de mouwen te steken bij een schoonmaakactie 

in de wijk, of als wijkwethouder in Kamerik. Kortom: je was een kei van een wethouder en je bent een 

prachtig mens. 

Bedankt voor je laatste  jaar in Woerden, wat je voor Woerden en haar kernen hebt gedaan. 

Nou komt er een probleempje. Foekje heeft een bos bloemen namens ons laten bezorgen maar de bos 

is weg! Er zit een kaartje aan, dus ik hoop, dat als je ze tussen al je bloemen vindt; die was van ons. 

Van bloemen kun je genieten, maar we hebben een manier gevonden via Simon waar je nog langer 

van kan genieten en ook nog aan Woerden blijft denken. Bij dezen.  



 

 

[En zij overhandigt een grote pot drogisterijsnoepjes zoals die altijd rondgaan tijdens de 

commissievergaderingen in Woerden.]  

We wensen je samen met Willem een hele mooie tijd in Woudenberg toe onder Gods 

zegenende en beschermende handen. 

[Applaus] 

 

De VOORZITTER: Dank je, fantastisch. Mag ik na mevrouw Stouthart het woord geven aan 

de nestor van de raad, de heer Cor van Tuijl. 

 

De heer VAN TUIJL  (ChristenUnie/SGP): Voorzitter, maar met name: Titia. Ik mag 

vanavond ook afscheid nemen als nestor van de raad want over twee weken staat  mij weer een 

belangrijke gebeurtenis te wachten, daarom doet het me eigenlijk ook wel deugd om jou vanavond 

namens deze raad met enige woorden te mogen toespreken. En dat doe ik met plezier. Je bent 

inderdaad 4 jaar wethouder in de gemeente Woerden, je bent er tussentijds ingevallen, je vertrekt ook 

weer tussentijds. Wat we hebben gemerkt is dat je eigenlijk een bestuurder pur sang bent; en wat is dat 

nou? Dat is dat je weet wat je als bestuurder moet doen, waar je je wel mee moet bemoeien, waar je je 

niet mee moet bemoeien en vooral ook hoe je met mensen moet omgaan. Onder mensen vallen ook 

ambtenaren, die hebben jou ook leren kennen, in goede en in slechte tijden denk ik wel eens. En dat je 

bestuurlijke kwaliteiten hebt, dat mag duidelijk zijn, anders had je op dit moment niet op de nominatie 

gestaan om burgemeester van de gemeente Woudenberg te worden, en ik mag hopen dat Hare 

Majesteit het afgelopen weekend heeft getekend. 

Je hebt natuurlijk 4 jaar als wethouder gefunctioneerd, 2 jaar in de sociale portefeuille en 2 

jaar in de harde kant. Daarin heb je natuurlijk veel goede dingen gedaan, ik denk teveel om op te 

noemen, maar er zijn ook wel een paar momenten geweest, met name in de vorige periode, dat we 

dachten van “nou Titia, hoe ga je dit redden?” Denk even aan de uitkomsten van de 

rekenkamercommissie inzake de Work First problematiek bij De Sluis Groep en aan het eind van de 

vorige periode, dat herinner ik me zelf ook nog heel goed, de discussie over “hoe gaan we om met 

Plein 2?”; we weten allemaal hoe die discussie is gelopen en hoe het is uitgepakt. We moeten in deze 

periode constateren dat dat zaken zijn die goed hebben uitgepakt. Daarin heb je toch laten zien dat je 

weet wat je wilt en langs welke weg je dat wil bereiken. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat 

geeft ook aan dat je bestuurt op hoofdlijnen en je niet laat afleiden door details, ter linker- en ter 

rechterzijde; maar je weet gewoon het doel voor ogen te houden en daar werk je naartoe. Dat is ook 

belangrijk als je hier voor de raad staat om je beleid te verdedigen, hulp te krijgen van de raad, hetzij 

via middelen, hetzij via raadsbesluiten, dat je steun krijgt. 



 

 

Over het algemeen kunnen we zeggen dat je meebewoog, en in tegenstelling tot het CDA 

kunnen we zeggen van jou dat je af en toe ter linkerzijde boog en af en toe ter rechterzijde boog, en 

dat is goed, om op die manier mee te buigen, niet omdat je met alle winden meewaait maar omdat je 

laat zien dat je weet hoe bestuurlijk zaken lopen en hoe je steun moet verwerven voor je beleid. Dat 

zal voor je opvolger dan ook niet meevallen, om daar straks goed mee uit de voeten te kunnen. Want 

het fietsbeleid bijvoorbeeld, dat is hier regelmatig over tafel gegaan, niet alleen omdat we Woerden 

Fietsstad 2013 willen maken; je bent zelfs uitgenodigd door de oud-fractievoorzitter van D66 om met 

hem eens even Woerden te aanschouwen, je mocht in de riksja stappen, de foto kwam afgelopen 

woensdag nog voorbij, en toen dacht ik: “wow, daar zit wel een bestuurlijke zwaargewicht in die 

riksja”, want de arme trapper had er erg veel moeite mee. Dat geeft wel aan, Titia, ik bedoel het 

natuurlijk op de goede manier, dat je dus echt wel weet waar je mee bezig bent. 

Zo zien we je enigszins met spijt vertrekken, want we verliezen gewoon een hele goede 

wethouder, een goede bestuurder, we horen natuurlijk ook uit de gemeenschap wel terug dat je zeer 

gewaardeerd werd over de manier waarop je het deed, dat je duidelijk kon maken waar de problemen 

zaten en dat je dus niet aan iedere wens tegemoet kan komen, in die zin wist je ook je rug recht te 

houden. Misschien mag ik het dan wel zeggen: je wist je mannetje te staan in deze coalitie. Daarvoor 

namens deze raad ook hartelijk dank en we wensen je uiteraard veel succes in de gemeente 

Woudenberg als nieuwe burgemeester. En ja, het is wel opmerkelijk dat je nu gaat, in maart, want 

volgens mij had je anders voor mei een verzoek moeten indienen over je behuizing, en voordat andere 

mensen zich daar zorgen over gaan maken: ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe je dat nu gaat 

oplossen, in Woudenberg, want je moet nu nog verder verhuizen. 

Maar goed Titia, je moet maar kijken of je die vraag beantwoordt, ik zeg je namens deze raad: 

hartelijk dank voor je inzet, ik wens je heel veel succes in de gemeente Woudenberg en wie weet 

komen we elkaar nog wel eens ergens tegen. Zo ver ligt dat niet uit elkaar.  

Als het goed is heeft de griffier iets om aan jou aan te bieden als stoffelijk blijk van dank. 

Volgens mij is onze bos bloemen ook verdwenen maar alsjeblieft. 

[Applaus] 

 

De VOORZITTER: En zoals in mijn draaiboek staat mag ik als laatste het woord voeren 

Titia. Ja, de ChristenUnie-vrouwen zijn vrouwen met veel ambitie, we hebben dat aan Marjan Haak 

gezien, voor we er erg in hadden zat ze in Utrecht. Je hebt in ieder geval een periode van vier jaar 

volgemaakt, ware het niet dat het even onderbroken werd door een kleine bijkomstigheid, dat was de 

verkiezing, maar daarna ben je dan toch ook wel weer teruggekomen, en nu ga je dan de mooie 

functie van burgemeester bekleden. Heel leuk is dat , ook voor je man Willem is dat een bijzondere 

aangelegenheid, jij bent dan niet 'de vrouw van' maar je moet zeggen: “ik ben 'de man van' ” en dat is 



 

 

hartstikke leuk, ik maak dat zelf in persoonlijke kringen ook wel eens mee, dat je dan het lady's 

programme mag aan doen omdat de vrouw dan iets bijzonders heeft en jij als man daar dan keurig 

achteraan moet gaan lopen. 

Titia, we hebben jou leren kennen als een kordate bestuurder mag ik wel zeggen, en ik heb 

een van de raadsleden wel eens horen zeggen: “Titia is een bestuurder die vierkante bochten maakt”. 

Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelde, u blijft stil, dus u begrijpt misschien wel wat ik 

daarmee bedoel. Ik denk toch, Titia, dat je toch wat van de Rotterdamse invloed hier hebt gebracht, ik 

denk dat we in begin in Woerden even moesten wennen omdat we hier toch op een hele andere manier 

bestuurden. Jij was heel duidelijk altijd, je wist ook precies wat je wilde en wat je ook niet wilde en 

een van jouw gevleugelde woorden was: “Dat wil ik gewoon niet weten als bestuurder, ik neem 

beslissingen en het zal wel wezen, maar dat moeten de ambtenaren maar uitzoeken, ik wil dat niet 

weten. Kom maar naar boven, ik neem een beslissing, maar eerder moet je bij mij niet aan tafel 

komen.” Ik denk dat dat de verhouding boven op de 5e etage iets anders heeft neergezet en dat we 

daar toch ook met z'n alleen over hebben nagedacht en dachten “ja, zo moet dat ook eigenlijk wel”; als 

bestuurder ben je geen ambtenaar en als ambtenaar ben je geen bestuurder en die rollen moet je 

duidelijk onderscheiden van elkaar, dan krijg je ook verder geen conflicten. 

Je kon af en toen nog wel eens wat boos reageren ook in het college, bijvoorbeeld als er weer 

een prachtige notitie was genoteerd en er stond geen datum onder. Dat was een van jouw ergernissen, 

anders wist jij niet wanneer het was gemaakt en dan had zo'n stuk geen waarde. Dat zijn toch allemaal 

van die kleine puntjes waarmee je ons even bij de les hield. Ik weet wel dat we daar voorbij Eijsden 

op de hei zaten met al onze kleurenpaletten en dat jij erg blauw was, d.w.z. duidelijk gestructureerd, 

agenda's, 'afspraak is afspraak en verder geen flauwekul ', ik denk dat dat maakt dat jij een bestuurder 

bent waar je van op aan kunt. Jouw woord is een woord, en daar zit ook verder helemaal niks tussen, 

dat is dan inderdaad ook zo. Dat maakt ook gewoon dat jij een unieke bestuurder bent en dat het 

jammer voor Woerden is dat je ons gaat verlaten. 

Je had toch wel een heel duidelijke betrokkenheid. Er weet net al even gerefereerd van: je zou 

nu dadelijk in mei in Woerden moeten gaan wonen. Ik had al een logeerkamer klaargemaakt, ik had 

gezegd tegen Thérèse: “Ga jij maar naar Maastricht, dan is die kamer vrij, dan kun je bij ons..” 

[hilartiteit] Dat was allemaal al helemaal voor elkaar, daar was een goede afspraak gemaakt. Afijn, 

het heeft allemaal niet zo mogen lopen dus ik heb nog een logeerkamer voor diegenen die nog iets 

zouden willen (Vanuit de raad wordt geroepen: Starters!). Je hebt in ieder geval snel woonruimte 

gevonden in Woudenberg en zoals je dadelijk ook al zei: “Ik heb het dadelijk makkelijk, ik doe mijn 

gordijnen open en vanuit mijn balkon zie ik het gemeentehuis“, degene die nu het haasje is is Willem, 

want die moet nog een half uur eerder uit zijn bed om naar Zoetermeer te gaan afreizen met alle files 



 

 

die daar zijn. Af en toe, Willem, stop je bij Woerden en dan denk je: “Tsjonge, was ze hier nog maar 

wethouder, waren we hier maar gaan wonen”. 

Je weet ook de zaken goed te relativeren, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Je nam wat 

afstand ook, als het druk was geweest kon je op een gegeven moment zeggen: “En nu ga ik 

vanmiddag eens even lekker naar De Bijenkorf”. Ik weet wel dat we een keer een bedrijfsuitje hebben 

gehad naar het centraal magazijn van de Bijenkorf. Nou, Titia, je was daar dolenthousiast! Ze 

herkende bijna alle artikelen, kon bijna de prijzen noemen en de barcodes. Ik heb ook zo'n kaart van 

de Bijenkorf, dat is echt een soort bijenkorfmeisje, zal ik maar zeggen. Vandaar ook: degenen die 

aandelen hebben in De Bijenkorf BV, die kan ik geruststellen, want stel dat ze daar niet meer naartoe 

gaat, dat wordt natuurlijk een drama op de beurs. Wij hebben, om aan te moedigen dat je toch in De 

Bijenkorf blijft kopen, toch wat bonnen voor je gekocht. Dus mocht je in Woudenberg af en toe eens 

even zeggen: “Nu moet ik wat afstand nemen en ik ga weer heerlijk naar die mooie Bijenkorf van 

Rotterdam” – want ik ken hem ook, het is een fantastische grote Bijenkorf en je kunt er heerlijk 

dwalen en mooie dingen kopen – dan heb je hier in ieder geval deze bonnen en ik hoop dat je ze wél 

besteedt. Je ziet er altijd goed gedressed uit maar de Bijenkorf zal daar nu in ieder geval bij helpen en 

onze aandelen blijven dan hoog staan. 

Dank je wel. 

[Applaus] 

 

En bloemen voor Willem. 

De heer VAN TUIJL (ChristenUnie/SGP): Dat zijn ónze bloemen! 

 

De VOORZITTER: Normaal gesproken zeg je “Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?” 

maar in dit geval is het: “Een sterke man, wie zal hem vinden?”  

Voor de laatste maal het woord aan wethouder Cnossen. 

 

Wethouder CNOSSEN: Voorzitter, leden van de gemeenteraad en overige aanwezigen. 

Burgemeester-worden in Woudenberg was mij niet gelukt zonder de ervaring in Woerden. Dit moet 

toch echt gezegd bij mijn afscheid vanavond. Ik kwam natuurlijk niet onervaren binnen maar alles wat 

wij de afgelopen jaren met elkaar meegemaakt hebben, discussies die we voerden, lastige dossiers, dat 

alles heeft mij de bagage opgeleverd om de stap naar burgemeester van Woudenberg te maken. Het  

werken in een andere dan de Rotterdamse regio met andere vormen van regionale samenwerking, de 

schaal van deze  gemeente met de sleutelpositie tussen Zuid-Holland en Utrecht in het Groene Hart, 

dat was nodig om te groeien naar mijn volgende functie. 



 

 

Het opnieuw beginnen als wethouder in november 2008 was een prachtige ervaring. 

Wethouder 'van buiten' zijn heeft ook voordelen. Dat heb ik zeker in de eerste periode ervaren in 

Woerden. De portefeuille Sociale Zaken en Wmo was nieuw voor mij maar niet het besturen in de rol 

van wethouder. Op maandag de interne overleggen, de B&W-vergadering op dinsdag, de 

raadscommissies en –vergaderingen… Bij veel dossiers was het een voordeel om niet alle 

achtergronden te kennen, geschiedenis, emotie; en deze ervaring heeft mij geleerd dat het goed is om 

aan iets nieuws te beginnen. In de beginperiode lagen er wat lastige dossiers te wachten. Achter de 

schermen speelde de aanbesteding van de huishoudelijke hulp, de samenwerking in de 

intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken met Montfoort, Oudewater, Loenen en Breukelen, de 

Wmo-raad en vooral de welzijnsorganisatie Plein2 die uiteindelijk failliet ging. Verrassend goed vond 

en vind ik nog steeds de professionele ambtelijke ondersteuning op al deze dossiers. Het gaat om 

strategie en in het oog houden van het uiteindelijke doel van al ons bezig zijn: de inwoners van de 

gemeente Woerden. 

Mijn portefeuille in de tweede collegeperiode laat de praktijk van “Slanke overheid, sterke 

samenleving” goed zien. Verrassend was het voor mij om die tweede periode als wethouder van de 

gemeente Woerden door te kunnen. Na de verkiezingen leek het er niet op maar uiteindelijk rolde de 

ChristenUnie toch het college weer in. Wat een prachtige portefeuille, met verkeer en vervoer, de 

openbare ruimte, begraven en begraafplaatsen, afval en reiniging, monumenten en archeologie, 

onderwijs en vooral het wijkgericht werken; ik zie dat echt als de paraplu boven mijn portefeuille, dat 

contact met de inwoners is vanuit deze portefeuille heel direct. Iedereen heeft verstand van verkeer of 

het onderhoud van het groen. Of in ieder geval een mening. De kunst in deze portefeuille is vooral de 

communicatie over alles wat er gebeurt naar en met de inwoners. Te vaak werd het nieuws beheerst 

door negatieve zaken: het fietspad was niet gestrooid, de kaalslag door het kappen van bomen. Ik denk 

dat we in dit jaar daar een hele goede nieuwe start in hebben gemaakt.  

Het wijkgericht werken in Woerden heeft mij ook geleerd dat er bij de bevolking heel veel 

bereidheid is om zich in te zetten in de eigen buurt. Deze periode ben ik vooral met die communicatie 

bezig geweest: duidelijkheid over te verwachten werkzaamheden, door het publiceren van het 

jaarwerkplan, groenvervanging, inschakelen van de wijk- en dorpsplatforms hierbij. Onze inwoners 

hebben recht op informatie over onze plannen, willen graag meedenken en betrokken zijn. Mijn tip is: 

laat in kleine, direct uit te voeren zaken zien dat de gemeente onze inwoners met hun klachten - denk: 

tips - en ideeën serieus neemt. Zo gaat het vertrouwen in de gemeente weer groeien. Zelf ook 

zichtbaar zijn als wethouder in de wijken als er een opruimactie was, heeft ook heel goed gewerkt. 

Die sterke samenleving heeft ook grenzen. Natuurlijk blijft er ook een rol voor de overheid, 

ook de lokale, samen te vatten als 'begrenzen en faciliteren'. Niet iedereen is zelfredzaam en niet 

iedereen houdt zich aan regels. Besturen vraagt ook om beslissingen te nemen en daarbij een 



 

 

belangenafweging te maken. De komende maanden zal er in Woerden verder worden nagedacht over 

die grenzen van de sterke samenleving, en ik zal dat belangstellend volgen. 

Samenwerking heeft mijn blik verruimd. 

Besturen is samenwerken en dat heeft veel met persoonlijke verhoudingen te maken. Dan 

blijkt op lokaal niveau heel veel mogelijk. Als die persoonlijke verhoudingen goed zijn, wil je elkaar 

iets gunnen en komt er ruimte.  

Even een klein zijsprongetje: ik ontdekte bijvoorbeeld aan het begin van mijn eerste periode 

vanuit de Wmo de hele bijzondere inzettende samenleving van mevrouw Corrie Middelkoop van de 

Nederlandse Patiëntenvereniging. Waar wethouder  Ypma nu bezig is met “Eigen Kracht -

conferenties” had zij dat al ontdekt: vrijwilligers om mensen heen organiseren die er met elkaar voor 

zorgen dat iemand zelfstandig kan blijven wonen en functioneren. Die hulp beperkt zich bij haar niet 

tot haar eigen kring of kerk.  

Voor iedereen staat zij klaar. Met Corrie maak ik een bruggetje naar de samenwerking met de 

SGP, waar haar man ook al zo lang actief in is. Voor mij is het nieuw dat ik in deze periode zo 

intensief met de SGP ben gaan samenwerken en zelfs wethouder ben geworden voor de ChristenUnie 

én de SGP. Ook dat is een uniek iets in Nederland, denk ik. Ik heb de mannen van de SGP leren 

kennen als inhoudelijk en constructief. Zij zijn boven zichzelf uitgestegen, door van harte een 

vrouwelijke CU-wethouder te steunen. Natuurlijk zijn er tussen ons verschillen; maar veel meer is er 

dat ons bindt. Daarin hebben wij elkaar weten te vinden. Ik ben blij dat die samenwerking 

ChristenUnie/SGP doorgaat. 

Nog wat huishoudelijke zaken.  

Ik heb met heel veel plezier in Woerden gewerkt. Ik ga uw raad niet voor de voeten lopen 

want u vergadert over twee weken over mijn opvolger. Doe maar even net of ik niet weet wie het is; 

een tip: ga vaak het stadhuis uit! Ik heb een aantal attributen uit de kast gevist.  

Ga vooral veel naar het Stadserf. [Toont mini oude vuilnisauto gemeente Woerden]  Deze auto 

ziet u er niet meer staan, die staat in het DAF-museum, maar op het Stadserf wordt je bezoek zo 

gewaardeerd. Je hoeft er niets te doen, je bent er, en je praat even, geweldig.  

Daarnaast heb ik meegebracht: een heel mooi hesje. Ik vroeg nog eens aan het Stadserf: “als 

ik buiten bezig ben wil ik ook graag zo'n lichtgevend hesje met daarop Gemeente Woerden, want dan 

ben ik ook herkenbaar”. Ik zou er ook één krijgen, dus op een zaterdag was ik in De Veste aan het 

papierprikken en toen pakte ik het hesje uit het plastic zakje, en kijk eens, er was nog iets bijgekomen! 

[Toont een hesje met op de achterkant met het woord “wethouder” in plaats van “wijkteam”] Die 

moet natuurlijk wel heel goed gebruikt worden opvolger, dus ik verwacht dat hij over twee jaar 

versleten is.  



 

 

Daarnaast moet u natuurlijk altijd op stap met de papierprikker want wij geven het goede 

voorbeeld als bestuurders, wij ruimen Woerden op en er zijn heel veel mensen die dat enthousiast met 

ons meedoen. Ik weet niet of iedereen dat weet maar ik had ook nog een nevenfunctie: woordvoerder 

van de NS. Ik was gebombardeerd tot woordvoerder van de NS en dat is op Google een eigen leven 

gaan leiden. Ik heb al wat gesprekken erover gehad met de NS en ik heb hen verteld dat ik als 

burgemeester van Woudenberg echt die functie op moet geven want er is wel een stationsweg, maar 

geen station. Dus opvolger: ik heb dit bordje ook nog, dat laat ik ook nog voor u achter. [Toont een 

zgn. spiegelei van de NS] Ik vind wel dat u moet proberen daar ook veel mee te blijven doen, want 

alle gekheid op een stokje, ik heb gemerkt dat de NS zeer aanspreekbaar is als je daar tijd in investeert 

en belangstelling in toont. Woerden is echt een belangrijk station voor de NS en ze willen daar wat 

mee, dus ga daar mee verder. Dit laat ik voor mijn opvolger achter. 

Ik ga afronden met u allen heel veel te danken, u heeft mij heel veel gegeven, ik heb met heel 

veel plezier hier gewerkt. Ineke, Cor en Hans ook bedankt voor jullie mooie woorden. En ja, dat 

verhuizen, zal ik het maar verklappen? Volgende week dinsdag staat de verhuisauto in Berkel- en 

Rodenrijs voor de deur en dinsdagavond is de boel uitgepakt denk ik. Ja, het kan wel.. voelt u dat 

verder niet als weet ik veel wat. De noodzaak was in ieder geval aanwezig. Ik ben Utrecht niet uit, ik 

hoop tot ziens in Woudenberg. 

Dank u wel. 

 [Applaus] 

 

De VOORZITTER: Titia, reuze bedankt en nogmaals namens ons allemaal heel veel succes in 

Woudenberg en we komen graag een keertje bij je langs denk ik, misschien een raadsuitje, dat zou wel 

aardig zijn. Het is niet zo ver als Steinhagen dus dat kunnen we nog precies overzien, een jumelage 

met Woudenberg. 

Daarmee en ik aangekomen bij agendapunt 10, dat is de sluiting. Mag ik u allen uitnodigen 

om nog gezamenlijk met Titia in de Koepel wat te gaan drinken? De vergadering is hiermee gesloten. 

Dank u wel voor uw inbreng. 

 

 

 

 

 

9. Sluiting 

 

 



 

 

De VOORZITTER sluit, te 21.45 uur, de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de op  
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


