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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 1-11-2012  
Opening: 15.00 uur    Sluiting: 21.05 uur 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
15.00 uur 

  
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
  
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergadering d.d. 25 en 27 september 

en 9 oktober 2012 
De besluitenlijsten van deze vergaderingen worden ongewijzigd vastgesteld. 

  
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er is een vragenserie gesteld door de heer Hoogeveen (D66) over de 
verkoop van het voormalige raadhuis in Harmelen. 

  
6. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De hamerstukkenlijst wordt unaniem vastgesteld. 
  
7. Raadsvoorstel (12r. 00305) inzake kaderstelling vastgoed 

Een amendement van de fracties van CDA en Lijst Van der Does inzake 
betrokkenheid raad bij de verkoop van een aantal vastgoedobjecten wordt 
ingetrokken. 
 
De raad besluit de kaderstelling omtrent vastgoed vast te stellen. Voor dit 
voorstel hebben gestemd: VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, 
D66, CU/SGP. Tegen dit voorstel hebben gestemd: CDA en Lijst van der 
Does. 
 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe:  
De raad ontvangt een vastgoedlijst waarop alle panden zijn opgenomen die 
in gemeentelijk bezit zijn. Bij elk object is de duiding courant of incourant 
gegeven, inclusief een toelichting daarop. 
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Tevens wordt ingegaan op een mogelijk herschikking van gebruikers van de 
panden. 

  
8. Raadsvoorstel (12r.00344) inzake begroting 2013 en verder 

Een amendement van de fractie van het CDA inzake harmonisatie en 
taakstelling tarieven buitensport wordt vanwege toezeggingen terzake door 
het college ingetrokken. 
Datzelfde geldt voor een motie van de fractie van Inwonersbelangen inzake 
onderwijs aan hoogbegaafden en een eerder aangehouden motie van de 
fractie van Inwonersbelangen inzake Woerden fietsstad. 
 
Een (gewijzigd) amendement ingediend door alle fracties inzake aanvulling 
doelstellingen programma 7 wordt unaniem aanvaard. 
 
De raad besluit: 
- Vast te stellen de Programmabegroting 2013, inclusief de technische 
aanpassingen daarin conform Rib 12r.00390; 
- Vast te stellen de meerjarenontwikkelingen 2013-2016; 
- Vast te stellen de Budgettair Neutrale Prioriteiten; 
- Vast te stellen het Dekkingsplan 2013-2016. 
Voor dit voorstel hebben gestemd: VVD, Progressief Woerden, D66, 
CU/SGP. Tegen dit voorstel hebben gestemd: CDA, Inwonersbelangen en 
Lijst van der Does. 
 
Een motie ingediend door alle fracties inzake kaderstelling DVO’s Het 
Nieuwe Werkbedrijf wordt unaniem aanvaard. 
 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe:  
1. De “Veranderagenda 2014 en verder” wordt het thema van het junioverleg 
in juni 2013. Het college zal de raad informeren en voorstellen doen naar 
aanleiding van onder meer het kabinetsbeleid (Rutte II). 
2. In het voorjaar van 2013 ontvangt de raad een Rib waarin het college 
ingaat op de personeelslasten in relatie tot de opgelegde bezuinigingen. 
3. Het college zal het debat over de huursector als onderdeel van de 
woningmarkt en toekomstige plannen daarin, initiëren. 
4. Er wordt z.s.m. een overleg georganiseerd met de Stichting Klasse. 
Onderdeel van het overleg is een evaluatie van de overdracht van taken en 
bevoegdheden door de gemeente aan de stichting destijds. 
5. Het college gaat in overleg met de Stichting Klasse over het verzorgen 
van onderwijs aan hoogbegaafden. 
6. In februari/maart 2013 wordt een themabijeenkomst/excursie in het kader 
van IBOR georganiseerd. Op dat moment is een “totaalplaatje” inclusief 
kwaliteitsinventarisatie beschikbaar. 
7. De randwegen BRAVO 6a, 6b en 8 zijn eind 2014 te gebruiken. 
8. Het college gaat in gesprek met de (buiten)sportverenigingen over de te 
realiseren bezuiniging van €50.000,- en de ontwikkelingen van de tarieven. 
Het college streeft ernaar de raad hierover in januari of februari over te 
informeren. Kwaliteit van de voorstellen gaan in deze boven snelheid. 
9. Een raadsvoorstel inzake de Drank- en Horecawet komt op betrekkelijk 
korte termijn naar de raad, zodat de raad daar begin volgend jaar een besluit 
over kan nemen. 



 Pagina 3 van 3 

10. Het college zal een debat over de sterke samenleving initiëren.  
  
9. Sluiting 

21.05 uur 
 
 
 
 
 

 Lijst van aanwezigen d.d. 1 november 2012 (op moment 
van stemming) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 R. Abarkane  
 Mevr. B.J. Romijn-Ansink  
 G.F. Becht 
 Mevr. D. van den Berg-Kuijf 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 J.A.G.W. Droogers 
 A. van Ekeren 
 W. van Geelen 
 S. van Hameren 
 C.M. Hoogerbrugge 
 H.J. Hoogeveen 
 B. de Jong 
 G.C.H. van der Lit 
 R.A. Mees 
 G. Olthof 
 J.A.G. van Riet 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 Q.J. Tersteeg 
 F. Tuit 

 Raadsleden vervolg 
  

 R. Verbeij  
 R.B. Winter 
 L.P. de Wit 

  
 Overige aanwezigen 
  

 De voorzitter: J.B. Waaijer  
 De griffier: E.M. Geldorp 

  
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: Y. Koster 

  
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  
  
 
  
 
 


