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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 19-12-2012  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.00 uur 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
20.00 uur. 

  
2. Installatie de heer J. (Jacques) Schaap als fractieassistent van 

Inwonersbelangen 
Conform. 

  
3. Vaststellen agenda 

- Het verzoek van CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van der Does om een 
interpellatie te houden inzake het vertrek van de gemeentesecretaris wordt 
als agendapunt 5a toegevoegd. 
- Een motie van CU/SGP inzake optimaliseren beleid verkiezingsproces 
wordt als agendapunt 11 toegevoegd. 

  
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 29 november 2012 

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

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

  
5a. Interpellatieverzoek (procedureel) 

De raad besluit het verzoek van CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van der 
Does om een interpellatie inzake het vertrek van de gemeentesecretaris als 
agendapunt 7a toe te voegen. 

  
5b. Verzoek om nadere inlichtingen n.a.v. beantwoording twee series 

artikel 40 vragen 
De fractie van Inwonersbelangen vraagt nadere inlichtingen over de 
beantwoording van de artikel 40 vragen over a) uitspraak Raad van State 
inzake bestemmingsplan Harmelerwaard en b) funderings- en 
grondwatersituatie in Schilderskwartier. 
 
Begin 2013 komt het onderwerp funderings- en grondwatersituatie in 
Schilderskwartier in een informatiebijeenkomst en commissievergadering 
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aan de orde. 
  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er is geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.  
  
7. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen H-1, H-2 en H-3 worden unaniem vastgesteld. Voorstel H-4 
wordt vastgesteld, met de aantekening dat de fracties van CDA, 
Inwonersbelangen en Lijst Van der Does tegen hebben gestemd. 

  
7a. Interpellatieverzoek (inhoudelijk) 

De raad stelt het college enkele vragen, die vervolgens worden beantwoord. 
Er is geen vervolg op het interpellatiedebat. 

  
8. Raadsvoorstel (12R.00406) inzake Regionale Huisvestingsverordening 

2013 gemeente Woerden 
De raad besluit unaniem het de Regionale Huisvestingsverordening 2013 
gemeente Woerden vast te stellen. 
 
Het college zegt toe de raad nader te informeren over het verlotingsysteem 
nadat overleg is geweest met GroenWest hierover (voorjaar 2013). 

  
9. Raadsvoorstel (12R.00472) inzake afwaardering parkeergarage 

Castellum 
Voorafgaand aan het debat licht wethouder Duindam de noodzaak van dit 
voorstel toe en de noodzaak om als raad een besluit in kalenderjaar 2012 te 
nemen. 
 
De raad besluit: 
1. in te stemmen met de voorgestelde afwaardering van de boekwaarde van 
parkeergarage Castellum met € 10 miljoen. Te weten € 6.4 miljoen uit de 
algemene reserve en € 3.6 miljoen uit de hierbij op te heffen reserve 
Parkeren; 
2. de restwaarde van de parkeergarage in 2056 te bepalen op € 750.000; 
3. het resterende bedrag van € 383.500 (2013) en € 323.000 (2014 e.v.) 
structureel te dekken uit het structureel overschot uit de tweede 
bestuursrapportage 2012. 
 
Voor hebben gestemd de fracties van VVD, Inwonersbelangen, Progressief 
Woerden, D66 en CU/SGP. Tegen hebben gestemd de fracties van CDA en 
Lijst Van der Does. 
 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe de raad het 
taxatierapport van de parkeergarage ter beschikking te zullen stellen. 

  
10. Raadsvoorstel (12R.00443) inzake Bestuursrapportage najaar 2012 

De raad besluit unaniem een amendement van D66, Progressief Woerden, 
VVD en Inwonersbelangen te aanvaarden. Het amendement regelt dat de 
raad niet instemt met de voorstellen in programma 7 die hun oorzaak vinden 
in de personele bezetting. 



 Pagina 3 van 4 

De raad besluit vervolgens unaniem: 
1. in te stemmen met de voorstellen per programma, met uitzondering van 
de voorstellen in programma 7 die hun oorzaak vinden in de personele 
bezetting. 
2. in te stemmen met de 2e bestuursrapportage 2012, met een voordeel van 
€ 1.638.323,-. Het voordeel komt door de verkoop van het Arsenaal, 
ontwikkelingen bij Sociale Zaken en door de Algemene uitkering. Daarnaast 
zijn er twee onvoorziene kostenposten met een totaalbedrag van € 83.075,-. 
Voorgesteld wordt om deze niet ten laste van de programma's te laten 
komen maar ten laste van de post Onvoorzien. Hierdoor komt een bedrag 
van € 1.683.808,- ten gunste van de Algemene Reserve. Een structurele 
doorwerking van € 767.785,- vanaf 2014; 
3. in te stemmen met de budgettair neutrale mutaties; 
4. in te stemmen met de stand van zaken dekkingsplannen. 

  
11. Motie inzake optimaliseren beleid verkiezingsproces 

Naar aanleiding van het debat wordt de motie door indiener aangepast. Punt 
2 van het dictum wordt geschrapt en de constateringen en overwegingen 
worden eveneens dienaangaande gewijzigd. 
 
De motie spreekt uit dat ook inwoners en raadsleden, bij gebleken 
geschiktheid, als voorzitter van een stembureau kunnen worden benoemd.  
 
De (gewijzigde) motie wordt aangenomen. Voor de motie hebben gestemd 
de fracties van CDA, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, CU/SGP en 
Lijst Van der Does. Tegen de motie hebben gestemd de fracties van VVD en 
D66. 

  
12. Sluiting 

23.00 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 19 december 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 R. Abarkane  
 G.F. Becht 
 Mevr. D. van den Berg-Kuijf 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer (tot 22.30 uur) 
 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 (tot 21.15 uur) 
 G.C.H. van der Lit 
 R.A. Mees 
 G. Olthof 
 J.A.G. van Riet (vanaf 20.30 uur) 
 Mevr. B.J. Romijn-Ansink 
 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 (vanaf 20.30 uur) 

  
 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 

  
  
 
  
 
 


