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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 29-11-2012  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.05 uur 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
20.00 uur. 

  
2. Installatie de heer G.J.M. (Gerard) Kraaijkamp a ls fractieassistent van 

Progressief Woerden 
Conform. 

  
3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
  
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d.  1 november 2012 

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

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

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

1. Er is een vragenserie gesteld door de heer Droogers (CDA) inzake 
startersleningen. 
Naar aanleiding van de vragen zegt het college toe:  
De quick scan startersleningen wordt aan de raad toegezonden. 
 
2. Er is een vragenserie gesteld door de heer Van Geelen (Progressief 
Woerden), mede namens de heer Van Riet (CDA), inzake toegankelijkheid 
wandelpaden rondom Cattenbroekerplas.  

  
7. Hamerstukken  (besluiten zonder debat) 

De hamerstukkenlijst wordt unaniem vastgesteld. 
  
8. Raadsvoorstel (12R.00346) inzake vaststelling be stemmingsplan 

bedrijventerreinen Barwoutswaarder, Polanen en Putk op  
De heer Van Riet (CDA) wordt geacht niet aanwezig te zijn bij de 
beraadslagingen en de stemmingen over dit voorstel. 
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De raad besluit unaniem het bestemmingsplan bedrijventerreinen 
Barwoutswaarder, Polanen en Putkop (inclusief aanpassing via aanvullend 
raadsvoorstel) vast te stellen. 
 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe:  
ZZP’ers kunnen binnen het bestemmingsplan de gewenste ruimte krijgen. 
Zo dit niet het geval is, wordt dat via een wijzigingsvoorstel geëffectueerd. 

  
9. Raadsvoorstel (12R.00354) inzake afvalbeheerplan  Woerden 2013 – 

2017 
De raad besluit unaniem: 
1. Het Afvalbeheerplan Woerden 2013 - 2017 vast te stellen. 
2. De afvalstoffenheffing in 2014 te verlagen met 16% (exclusief 
inflatiecorrectie). 
3. In 2013 eenmalig een korting te geven op de Afvalstoffenheffing ter 
waarde van 1,1 miljoen euro (ca. 50 euro per huishouden) om de reserve 
afvalstoffenheffing te reduceren. 
 
Een motie ingediend door CDA en Lijst Van der Does inzake maximale 
afstand naar afvalcontainers wordt verworpen. Voor hebben gestemd CDA, 
Inwonersbelangen en Lijst Van der Does (11 zetels). Tegen hebben 
gestemd VVD, Progressief Woerden, D66 en CU/SGP (14 zetels). 
 
Naar aanleiding van de behandeling zegt het college toe:  
1. De strekking van de moties inzake inzameling luiers van D66, CU/SGP, 
VVD en Progressief Woerden en inzake inzameling drankenkartons van 
Progressief Woerden en D66 worden overgenomen.  
Indieners besluiten hierop beide moties in te trekken.    
2. De suggestie om in de nabije toekomst te bezien of het overgebleven 
restafval op basis van hoeveelheid/gewicht per huishouden kan worden 
ingezameld, wordt meegenomen (tariefsdifferentiatie). 
3. De suggestie met betrekking tot de jaarlijkse “huisraaduitwisseling” wordt 
meegenomen.  
4. In de evaluatie van de pilot in de wijk Snel & Polanen wordt het onderdeel 
plaatsing en afstand van afvalcontainers nadrukkelijk meegenomen.  
Het college informeert de raad schriftelijk (per Rib) begin volgend jaar over 
deze toezeggingen. 

  
10. Raadsvoorstel (12R.00393) inzake zienswijze gew ijzigde 

programmabegroting 2013 VRU 
De raad besluit unaniem de zienswijze op de gewijzigde 
programmabegroting 2013 van de VRU vast te stellen. 
 
De burgemeester geeft aan dat in een themabijeenkomst op 30 januari 2013 
de VRU breed aan de orde komt. Vanuit de raad wordt een hoge opkomst 
verwacht.  

  
11. Sluiting 

22.05 uur. 
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 Lijst van aanwezigen d.d. 29 november 2012  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 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 

  
  
 
  
 
 


