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N o t u l e n     van de op 28 juni 2012 van 20.00 tot 23.30 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 D. van den Berg-Kuijf (VVD),  mevrouw I. Berkhof-de Vos 

(VVD), mevrouw J.V. Buerman (Inwonersbelangen), mevrouw B.J. Romijn-Ansink (D66) , mevrouw 

T. van Soest-Vernooij (CDA),  mevrouw V. Streng (CDA) ,  

en de heren   R. Abarkane (Progressief Woerden), G.F. Becht (D66), W. den Boer 

(Inwonersbelangen), E.L. Bom (Inwonersbelangen), S.C. Brouwer (ChristenUnie/SGP),  H. van Dam 

(ChristenUnie/SGP), J.C. van der Does (Lijst Van der Does), J.A.G.W. Droogers (CDA),  A. van 

Ekeren (Inwonersbelangen) [vanaf 20.10 uur], 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) [vanaf 20.15 uur], Q.J. Tersteeg (Progressief Woerden), 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 L. Ypma, de heer J.I.M. Duindam,  

de heer  M.J. Schreurs en de heer C.J. van Tuijl 

 

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

1. Opening en mededelingen 

2. Beëdiging de heer G.J.C.J. (Geert Jan) Eissens (D66) als fractieassistent 

3. Vaststellen agenda  

4. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 31 mei 2012 

5. Raadsvoorstel (12R.00266) inzake Vaststellen wijze van afdoening ingekomen stukken  

6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

7. Hamerstukken 

8. Raadsvoorstel (12R.00175) inzake Beslissing op bezwaar m.b.t. de vestiging van voorkeursrecht in de 

 plangebieden “Kromwijkerwetering-West” en “Werklint Bodegraven-Reeuwijk en Woerden” 

9. Raadsvoorstel (12R.00165) inzake Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013 VRU 

10. Raadsvoorstel (12R.00160) inzake Reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg 

11. Kaderstelling Parkeerbeleid 

12. Raadsvoorstel (12R.00174) inzake Begroting 2013-2016 (juni-overleg) 

13. 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 plaats. Ik heet u allemaal hartelijk 

welkom, ook de mensen op de publieke tribune en die mensen die aan de radio gekluisterd zijn. 

Mevrouw V.d. Berg komt wat later heb ik begrepen, mevrouw Romijn zou wat later komen maar die 

komt niet, maar ik kan u wel vertellen dat zij bevallen is van een zoon twee weken geleden, Felix, en 

ik denk dat we namens de gemeenteraad even een bloemetje moeten sturen als dat nog niet gebeurd is, 

maar de griffier schrijft het meteen op. Zo houden we in ieder geval de 50.000 inwoners die Woerden 

heeft hoog, we danken haar hartelijk daarvoor. Ane van Ekeren komt ook wat later. Jos van Riet heeft 

kaas gesneden bij het afscheid van de notarissen Van Deuren en Warning, die zal ook iets later 

komen.  

U ziet de rode zakdoek, dat is niet vanwege de emoties maar omdat het hier zo ontzettend 

warm is, daar ga ik van transpireren natuurlijk en zo kan ik mijn gezicht afvegen. 
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2. Beëdiging de heer G.J.C.J. (Geert Jan) Eissens (D66) als fractieassistent 

 

De VOORZITTER: De installatie van de heer Geert Jan Eissens als fractieassistent.  

Griffier, wilt u hem naar voren begeleiden? De heer Eissens is fractieassistent van D66 en het 

reglement van orde bepaalt ook dat fractieassistenten de eed en de gelofte afleggen. U gaat dit ook 

doen. 

Ik ga u de tekst voorlezen en aan het einde mag u mij nazeggen: Zo waarlijk helpe mij God 

almachtig. 

“Ik zweer dat ik om tot fractieassistent benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder 

welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om 

iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plicht als fractieassistent naar eer en geweten zal vervullen.”  

 

De heer EISSENS (D66): Zo waarlijk helpe mij God almachtig.  

[Applaus.]  

 

De VOORZITTER: Hartelijke gefeliciteerd! Dan mag ik u het bordje overhandigen. 

 

 

3. Vaststellen agenda 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik over naar het vaststellen van de agenda. Er zijn een aantal 

moties en amendementen ingediend, die worden ook behandeld. Een amendement van het CDA 

inzake tarieven buitensport betrekken we bij agendapunt 10, het amendement van ChristenUnie/SGP, 

D66, Progressief Woerden en VVD inzake kaderstelling sportbeleid betrekken we bij agendapunt 10, 

twee moties van het CDA, ozb en afvalstoffenheffing betrekken we bij agendapunt 12 en één motie 

van het CDA, Inwonersbelangen, Lijst Van der Does over de westelijke randweg betrekken we bij 

agendapunt 12. Mevrouw Streng. 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Ja voorzitter dank u wel. Ik zou graag voor willen stellen om 

agendapunt 10, het raadsvoorstel inzake reactie college op de beleidsoverwegingen van het 

sportoverleg, vanavond niet te behandelen maar verdere behandeling uit te stellen totdat er een 

concreet uitvoeringsplan aan de raad is voorgelegd, een uitvoeringsplan wat in samenspraak met de 
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verenigingen is opgesteld en waar breed draagvlak voor is vanuit de sportverenigingen. Wenselijk zou 

dan zijn om dit agendapunt vervolgens opnieuw te agenderen in de raadsvergadering van oktober 

zodat dit nog bij de begrotingsbehandeling betrokken kan worden. Voorzitter, staat u mij toe te 

beargumenteren waarom ik dit voorstel. 

Het sportoverleg en u als college hebben maandenlang kunnen werken aan het nieuwe 

beleidsplan Samen Sterk in Sport. Echter, de sportverenigingen zelf, waar het uiteindelijk allemaal om 

gaat, zijn volledig overvallen met het nieuwe beleidsplan. De verenigingen zijn niet betrokken 

geweest bij het proces en hebben geen input kunnen leveren. Het was dan ook niet voor niets dat er 

zoveel verschillende afspraken lagen met al die verschillende sportverenigingen:  dat is ook een stukje 

maatwerk geweest. En om dan te komen tot één methode voor alle verenigingen dient in onze ogen te 

beginnen met het in overleg treden met de sportverenigingen zelf. Uit de vele inspraakreacties blijkt 

dan ook er nog volledige onduidelijkheid heerst bij de verenigingen over waar zij nu aan toe zijn. Wat 

gaat het nu echt betekenen, over welke bedragen hebben we het, et cetera. Beantwoord eerst de vele 

vragen die er zijn zodat er helderheid en draagvlak ontstaat. Tot slot mijn laatste argument. Dit nieuwe 

beleidsplan is voornamelijk tot stand gekomen vanwege de nadrukkelijke wens tot meer harmonisatie, 

oftewel samenhang en gelijkstelling onder alle verenigingen in brede zin. Maar dit streven naar 

harmonisatie is vertaald naar de financiële taakstelling voor de sportverenigingen. Zo wordt er 

voorbijgegaan aan het feit dat het streven naar harmonisatie een proces is dat in samenspraak met alle 

sportverenigingen hoort te ontstaan en meer omvat dan alleen het verhogen van de tarieven. Vandaar 

mijn voorstel.  

 

De VOORZITTER: Prima, het was een hele lange laatste zin, maar het was een laatste zin. De 

heer Den Boer. 

 

De heer DEN BOER (Inwonersbelangen): Ja voorzitter, dank u wel. De fractie van 

Inwonersbelangen kan achter dit voorstel van het CDA absoluut staan en het doorslaggevend 

argument om te zeggen van “ja, laten we nou eerst de boel eens even goed doen” werd uiteindelijk 

gegeven in een mail die halverwege deze middag werd gestuurd dat er toch nog wat rekenactiviteiten 

moeten worden gedaan om de zaken goed te zetten. Dus ook hiervan zegt de fractie van 

Inwonersbelangen: laten we achter het voorstel van het CDA staan. 

 

De VOORZITTER: Dan kijk ik even naar de andere fracties of ze dit voorstel willen steunen. 

Ik kom zo bij u heer Brouwer. 

 

De heer TUIT (VVD): Nee, u kunt de heer Brouwer eerst het woord geven. 
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De heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Ja voorzitter, ik was eigenlijk in eerste instantie 

even ook wel nieuwsgierig naar het antwoord van de wethouder wat dit dan voor gevolgen heeft en 

hoe zij daarover denkt. Dat is wel een beetje een rare constructie natuurlijk, maar.. 

 

De VOORZITTER: Laten we het zo doen. Ik kan me voorstellen dat u zegt “ja, ik kan de 

consequenties overzien, we kunnen begrijpen zoals mevrouw Streng het voorlegt, maar ik kijk even 

naar de wethouder”. 

 

Wethouder YPMA: Ja voorzitter, ik ontraad dit voorstel vanuit het CDA om de volgende 

reden. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we kaders vaststellen over hoe we met het sportbeleid 

willen omgaan. Er zijn verschillende sportdebatten georganiseerd dus de verenigingen hebben wel 

degelijk de mogelijkheid gehad om hun inspraak te hebben, vervolgens zijn er gesprekken geweest.. 

 

De heer ABARKANE (Progressief Woerden): Voorzitter, mag ik even interrumperen? 

Volgens mij zijn we nu al inhoudelijk het punt aan het bespreken. 

 

De VOORZITTER: Even kort en krachtig, even de argumentatie en dan ga ik even een 

stemming doen, u heeft gelijk.  

 

Wethouder YPMA: Er zijn verschillende sportdebatten geweest, er zijn veel overleggen 

geweest en de gemeenteraad moet nu zijn kaderstellende rol pakken. Zoals ook in het voorstel staat is 

het zo dat er nog een aantal zaken onderzocht moet worden, uitgewerkt moet worden en dat we per 

vereniging maatwerk leveren; en dat betekent dat we nog terugkomen met een uitvoeringsplan waarin 

we aangeven welke punten wanneer in werking zullen treden. Daar kan de gemeenteraad nogmaals 

zijn mening over geven, maar deze kaders zijn uiterst noodzakelijk omdat de kaders die we nu hebben 

niet voldoen voor de komende periode. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Brouwer, dit betoog van de wethouder, overtuigt u dat? 

 

De heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Ja dan vraagt u mij om een waardeoordeel 

natuurlijk, maar wat mij betreft zou het wel behandeld mogen worden vanavond. 

 

De heer TUIT (VVD): Wat ons betreft kan het vanavond behandeld worden. 
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De heer ABARKANE (Progressief Woerden): Wat ons betreft ook. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Wat ons betreft kan het ook behandeld worden. 

 

De VOORZITTER: Dan hebben we een meerderheid en behandelen we gewoon agendapunt 

10. Oh, heer Van der Does, excuus! 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Ja voorzitter, ik volg mevrouw Streng haar 

opvatting. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dan wordt het behandeld. 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen) : Voorzitter, agendapunt 9 is op de agenda gekomen 

omdat er nogal veel vragen waren. Met name het CDA heeft vragen op papier gezet en we hebben 

daar een uitgebreide beantwoording op gekregen van het college. Wat ons betreft is die 

beantwoording ruim voldoende en wij hebben dan ook geen behoefte om dit verder te bespreken, dus 

wat ons betreft zou dat agendapunt naar de hamerstukken mogen. 

 

De VOORZITTER: Dat zou lekker snel zijn maar ik kijk even naar mijnheer De Jong. U weet: 

we hebben echt de intentie van de raad duidelijk verwoord en we stemmen dus niet in, dus als u zegt 

“deze beantwoording geeft mij aanleiding om wel in te stemmen”, maar dat geloof ik haast niet. 

Mijnheer De Jong. 

 

De heer DE JONG (CDA): Ja voorzitter, dank u wel. Ik had waarschijnlijk een gelijksoortige 

opmerking ook willen maken, misschien bij het agendapunt zelf, om het heel kort te maken. Het was 

wel zo dat het wel naar de raad moest want u was niet aanwezig en daar was geen mogelijkheid tot 

vervanging om te beantwoorden. We hebben, hoewel op de valreep, toch antwoord van het college 

gehad. Niet allemaal dat wij denken van “nou, dit is het hele antwoord”. We hadden het voornemen 

om nog even over u heen te gaan met kritische noten met name daar waar het over de kazerne 

bijvoorbeeld ging, maar uiteindelijk hebben we als fractie besloten dat wij uw lijn die in die brief is 

vastgelegd, dat we die volgen, dus het mag wat ons betreft van de agenda af.  

 

De VOORZITTER: Dan wordt het van de agenda af gehaald en als hamerstuk besloten. Mag 

ik u wel nog even zeggen: het was een misverstand, ik had een agenda van de commissie gekregen en 

daar stond woensdag de 7e op (nu doe ik het even uit mijn hoofd), dus die woensdag had ik vrij 
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gehouden maar de 7e was een donderdag. Dat is even de agenda, en donderdag had ik inderdaad 

alweer andere afspraken dus dat was een fout mijnerzijds, ik had even moeten checken of de 

woensdag ook echt op de 7e juni viel. Vandaar dat ik niet aanwezig was. 

U bent geïnformeerd dat de VVD geen motie zal indienen bij agendapunt 11? Dan kunnen we 

dat punt ook van de agenda af halen. Kunt u daarmee instemmen? Heer Droogers. 

 

De heer DROOGERS (CDA): Ja voorzitter, wij zouden mogelijk samen nog nadenken over 

punten voor het parkeerbeleid maar we hebben dat in de commissie uitgebreid behandeld. Daar zijn 

kaders ingediend, ook via de mail, aan de wethouder, dus wat mij betreft kan het ook van de agenda 

af. 

 

De VOORZITTER: Dan wordt dat punt van de agenda afgehaald en kunnen we verder. Ik zag 

alleen de heer Van der Lit nog even.. 

 

De heer VAN DER LIT (Progressief Woerden): Nee nee hoor, het is in orde en ik heb 

begrepen dat u zegt dat u er die avond niet was, dat was ook lastig, maar ik zal nog eens 2 maanden in 

overweging nemen of dat ik er boos over word.  

 

De VOORZITTER: Dan spreken we elkaar op 1 september in Steinhagen en kunnen we het 

eens worden. 

Als we tot stemming overgaan begint nummer 16 en dat is de heer Hoogeveen. Aan u dan de 

eer om de stemming te mogen beginnen. 

 

 

4. Vaststellen notulen raadsvergadering d.d. 31 mei 2012 

 

De VOORZITTER: De agenda is nu vastgesteld,. 

Dan stellen we de notulen van de raadsvergadering van 31 mei 2012 vast. Er zijn geen 

wijzigingen ontvangen. Kunt u daarmee instemmen? Dat kunt u.  

 

 

5. Raadsvoorstel (12R.00266) inzake Vaststellen wijze van afdoening van ingekomen stukken 

 

De VOORZITTER: Ik stel u voor de afdoening, ik wou zeggen, de afdoening te doen zoals 

voorgesteld is maar, mijnheer Van Hameren, ga uw gang. 



Gem. Woerden, Raad 28.06.12 

Tekstbureau Talent, juni 2012, Marja van Steijn 8/78 

 

De heer VAN HAMEREN (VVD): Over twee ingekomen stukken hebben wij een opmerking 

dan wel een verzoek. Over de burgerbrief inzake de inkomensgrens Wmo: we zouden graag 

geïnformeerd worden over het antwoord op de gestelde vraag, dat kan gewoon schriftelijk en hoeft 

verder niet behandeld te worden. En als het gaat over de RIB inzake de jaarverslagen 2011, 

samenwerkingsverbanden  IASZ en Wmo, nr. 36: we zouden graag het IASZ-verslag bespreken in de 

septembercyclus, met name de relatie tussen inspanning en effect te bespreken als het gaat om 

reïntegratie en participatie. Naar verwachting zijn er ook recentere rapportages beschikbaar, die over 

het eerste kwartaal 2012, die zouden we daar graag in meenemen. 

 

De VOORZITTER: Ik zie de wethouder instemmend knikken dus ik denk dat de argumentatie 

voldoende is om het op die manier te doen. Dat is dus punt 33 en de eerste was nummer 2. Heer 

Brouwer. 

 

De heer BROUWER: Ja voorzitter, brief nummer 37 van de stichting Vrienden 

Hoogbegaafdenonderwijs inzake de update over het hoogbegaafdenonderwijs, die zouden we graag 

ter behandeling in de commissie van september willen hebben. Dat heeft deels te maken met het  

werkbezoek dat een aantal raadsleden hebben gehad en deels met het signaal dat in die brieven ook op 

andere manieren onze kant op komt over de kwaliteit van het onderwijs, over de interim daarvan, over 

de relatie met Stichting Klasse. De afgelopen dagen ben ik daar wat mee bezig geweest en voor nu 

lijkt het voldoende of dat in ieder geval in de commissie van september te bespreken en dan eventjes 

wat dieper op die materie in te gaan. 

 

De VOORZITTER: Kunnen we instemmen om dat door te verwijzen naar de commissie? \ 

De heer Van Der Does en dan de heer De Jong. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Voorzitter, dank u wel. Ik wil even een 

kanttekening bij brief 34, dat ging over vragen die ik heb gesteld aangaande het niet doorgaan van de 

kermis, ik vond de antwoorden zeer summier en oppervlakkig. Ik ben thuis opgevoed dat ik met 2 

woorden moet spreken: ja meneer of nee meneer, en ook dat er 4 uur aan besteed is, ik denk dat een 

half uur voldoende geweest was. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel mijnheer Van der Does. Mijnheer De Jong. 
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De heer DE JONG (CDA): Voorzitter, brief nr. 44, over de Initiatiefgroep Arsenaal. We 

hebben vernomen deze week dat het Arsenaal is verkocht, dat daar een mooie functie in komt en we 

hopen dat dat de binnenstad ernstig zal verbeteren. Nu is deze initiatiefgroep bezig op met name de 

maatschappelijk-culturele kant van mogelijke initiatieven te ontwikkelen dus wij zouden het zeer op 

prijs stellen als u ons zou willen informeren over de wijze waarop u deze brief afdoet. Dus wij 

accorderen het voorstel om het af te doen door het college, maar wilt u ons daarover informeren? 

Want wij denken dat deze initiatiefgroep toch wel heel veel werk heeft gedaan en dat die heel correct 

moet worden afgewikkeld. 

 

De VOORZITTER: U kunt een afschrift krijgen van het antwoord van het college. Daarmee 

hebben we voldoende doorverwezen naar commissies. De heer Van Geelen. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Ja voorzitter, ik ben een omissie op het spoor 

gekomen, ik kan dus niet naar een brief verwijzen maar tijdens de Commissie Welzijn is een rapport 

van FNV Lokaal aangeboden aan de fractie en aan het college. Het ging over werk, zorg en inkomen, 

staat hier niet op de lijst, had wel op de lijst gemoeten, en wij zouden graag willen dat dat rapport de 

eerstvolgende vergadering in de Commissie Welzijn aan de orde komt. En waarom vinden wij dat: de 

gemeente Woerden komt in het rapport in de monitor er betrekkelijk goed af maar er zijn wat 

minpunten. Over die minpunten willen we graag met het college van gedachten wisselen. 

 

De VOORZITTER: Dat kan. De wethouder. 

 

Wethouder YPMA: Voorzitter, bij interruptie, er komt een raadsinformatiebrief over dit 

onderwerp en als de raad het nodig vindt dit te agenderen dan kan dit naar aanleiding van de 

raadsinformatiebrief. 

 

De VOORZITTER: We wachten eerst even de raadsinformatiebrief af. 

 

 

Ingekomen stukken raad periode 17 mei 2012 t/m 18 juni 2012  

publicatie- 
datum 

afzender en onderwerp     behandelvoorstel              

Commissie Middelen  

23-5 Raadsvoorstel (12R.00174) inzake de   Behandelen op 22 juni 2012 



 

 

begroting 2013-2016 tijdens het juni-overleg 

23-5 

Raadsvoorstel (12R.00201) inzake eerste 
bestuursrapportage 2012 

• Bestuursrapportage  
  

Behandelen in de commissie 
algemeen van 7 juni 2012 

23-5 

Raadsvoorstel (12R.00117) inzake 
begroting 2013 Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden 

• Programma- en 
productenbegroting 2013  

  
Behandelen in de commissie 
algemeen van 6 juni 2012 

23-5 

Raadsvoorstel (12R.00171) inzake 
grondexploitaties 2012 en 
kredietaanvraag (Defensie-eiland, 
Kamerik NO 2, Oranjestraat en Snel & 
Polanen) - bijlagen, zie commissie van 7 
juni 2012 

  
Behandelen in de commissie 
algemeen van 7 juni 2012 

23-5 
Raadsinformatiebrief (12R.00175) inzake 
Meerjaren Perspectief Grondbedrijf - 
bijlage, zie commissie van 7 juni 2012 

  
Behandelen in de commissie 
algemeen van 7 juni 2012 

23-5 

Raadsvoorstel (12R.00165) inzake 
jaarstukken 2011 en begroting VRU 
2013 - bijlagen, zie commissie van 7 juni 
2012 

  
Behandelen in de commissie 
algemeen van 7 juni 2012 

21/5-24/5 

Burgerbrief (12.009349) inzake 
reclameborden in Woerden-West 

• Reactie burger (12.009826)  
• foto reclamebord  

  Voor kennisgeving aannemen 

24-5 
Brief (12.009849) van VNG inzake 
bekendmaking kandidaten bestuurlijke 
organisatie VNG 

  Voor kennisgeving aannemen 

30-5 
Brief (12.010086) aanmelding 
fractieassistent D66, de heer G.J.C.J. 
(Geert Jan Eissens) 

  Voor kennisgeving aannemen 

30-5 
Raadsinformatiebrief (12R.00215) inzake 
beantwoording technische vragen 
jaarrekening 2011 

  
Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 10 in de 
raadsvergadering van 31 mei 



 

 

2012 

31-5 
Brief (12.010161) van Daadkracht inzake 
onderzoek naar decentrale regelgeving 

  Voor kennisgeving aanemen 

4-6 

Brief (12.010288) van gemeente Duiven 
inzake aangenomen motie van 
GroenLinks m.b.t. treurige 
vertrekregeling 

  Voor kennisgeving aannemen 

4-6 
Brief (12.010245) van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden inzake jaarrekening 
2011 

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

4-6 
Brief (12.010283) van Gemeente 
Rotterdam inzake openbaarheid van 
stemmingen in de VNG ledenvergadering 

  Voor kennisgeving aannemen 

11-6 

Brief (12.010631) van Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht inzake 
ontwerpbegroting 2012 omgevingsdienst 
NWU-ZOU 

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

11-6 

Brief (12.010844) van Aannemersbedrijf  
Van Ooijen inzake verzoek aanleg 
westelijke randweg A12 BRAVO 4 en/of 
alternatief overwegen 

  
Desgewenst betrekken bij het 
juni-overleg van 20 juni en 28 
juni 2012 

12-6 
Burgerbrief (12.010973) inzake reactie 
schrappen westelijke randweg A12 
BRAVO 4 

  
Desgewenst betrekken bij het 
juni-overleg van 20 juni 2012 

13-6 

Brief (12.010975) Ministerie van 
Veiligheiden Justitie inzake aanbieden 
rapport 

• Rapport follow the money  

  Voor kennisgeving aannemen 

14-6 

Brief (12.011121) van 
Bewonersvereniging de Lobbe inzake 
reactie schrappen westelijke randweg 
A12 BRAVO 4 

  
Desgewenst betrekken bij het 
juni-overleg van 20 juni 2012 

18-6 

Raadsvoorstel (12R.00207) inzake 
bestelling begroting 2012 Milieudienst 
NWU en vaststelling ontwerp-begroting 
2013 Milieudienst NWU 

• Brief (12.008372) van 
Milieudienst Noord-West Utrecht 

  
Behandelen in de commissie van 
19 september 2012 



 

 

inzake ontwerp jaarrekening 2011 
en de ontwerp begroting 2013  

Commissie Welzijn  

21-5 
Brief (12.009325) van Stichting Woerden 
Actief inzake deelname actie Politiek in 
Beweging 

  
Overlaten aan de individuele 
fracties 

22-5 
Burgerbrief (12.009677) inzake verzoek 
weren van circussen met wilde dieren 

  Voor kennisgeving aannemen 

24-5 

Raadsvoorstel (12R.00208) inzake 
integrale toegang transities 

• Notitie integrale toegang 
transities  

  
Behandelen in commissie 
algemeen van 6 juni 2012 

25-5 

Brief (12.009903) van Werkgroep Hulp 
Inbeslaggenomen Honden inzake 
voorstel diervriendelijke aanpak 
bijtincidenten 

  Voor kennisgeving aannemen 

30-5 
Beantwoording (12.010126) artikel 40 
vragen van het CDA inzake 
terugvordering re-integratiebudget 

  Voor kennisgeving aannemen 

30-5 

  

  

  

Raadsinformatiebrief (12R.00200) inzake 
resultaten jeugdgezondheidsmonitor VO 
leerlingen Woerden 2012 

• Factsheet (12.006214)            
’Hoe gezond is onze jeugd?’  

• Aanvulling factsheet (12.008376) 
’Hoe gezond is onze jeugd?’  

  

  

Desgewenst betrekken bij 
bespreking lokale 
gezondheidsnota in september 
2012 (o.v.b.) 

  

30-5 

Raadsvoorstel (12R.00206) inzake 
bekrachtigen geheimhouding mondelinge 
mededelingen voortgang vijfjaarlijke 
afrekening 2001-2008 

  
Behandelen in de 
raadsvergadering van 31 mei 
2012 

4-6 

Brief (12.010235) van gemeente 
Gaasterlan-Sleat inzake aangenomen 
motie van fractie FNP m.b.t. 
leerlingenvervoer 

  Voor kennisgeving aannemen 



 

 

4-6 
Brief (12.010107) van SHV Woerden 
inzake verzoek aanleg skeelerbaan in 
Woerden 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

6-6 
Brief (12.010520) van Siveo ’60 inzake 
reactie op bezuinigingen sport 

  

Betrekken bij agendapunt 7 van 
commissie algemeen op 6 juni 
2012 en behandelen in de 
raadsvergadering van 28 juni 
2012 

7-6 

  

  

Brief (12.010522) van Inspectie SZW 
inzake toezenden programmarapportages 

• De client centraal  
• Gegevensuitwisseling WWB/WIJ  
• Iedereen aan de slag  
• Naleving van verplichtingen  

  

Voor kennisgeving aannemen 

  

  

7-6 
Brief (12.010523) van het CAK inzake 
bevestiging Wmo parameters en/of 
uurtarieven 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

11-6 
Burgerbrief (12.010535) inzake 
inkomensgrens Wmo 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

12-6 

Beantwoording (12.010848) artikel 40 
vragen RVO van Lijst van der Does 
inzake kermis Kerkplein t.g.v. 
Koninginnedag 2012 

  Voor kennisgeving aannemen 

14-6 

Brief (12.010963) van Ministerie SZW 
inzake informatiebeveiliging en 
bescherming persoonsgegevens gebruik 
Suwinet 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

15-6 

Raadsinformatiebrief (12R.00218) inzake 
jaarversalgen 2011 
samenwerkingsverbanden IASZ en 
WMO 

• memo en jaarverslag IASZ  
• memo en jaarverslag WMO  

  Voor kennisgeving aannemen 

18-6 

Brief (12.011233) van St. Vrienden 
Hoogbegaafdenonderwijs inzake update 
over het hoogbegaafden onderwijs 
(voorheen Leonardo) op de 
Andersenschool te Woerden 

  
Desgewenst betrekken bij het 
juni-overleg van 20 juni 2012 



 

 

        

Commissie Ruimte  

21-5 
Raadsinformatiebrief  (12R.00161) 
inzake oplevering Recreatieplas 
Cattenbroek 

  Voor kennisgeving aannemen 

22-5 

Brief (12.009680) van De Gier Business 
Law. inzake dossier Harmelerwaard. 
Bijlagen zijn op te vragen bij 
raadsgriffie@woerden.nl 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

22-5 
Reacties / tweets (12.009681) van 
website stop hoogbouw Defensie-eiland  

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

21/5-29/5  

  

  

  

267 Brieven (12.008359) inzake 
zienswijzen tegen bouwplannen voor drie 
woontorens op het Defensie-eiland te 
Woerden. 

• Stichting Hugo Kotestein  

voorgaande zienswijze, zie ingekomen 
stukken Commissie Ruimte 18 april - 16 
mei 2012 

  

  

Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

  

  

  

29-5 

Burgerbrief (12.010017) inzake reactie 
bewoners op krantenartikel AD m.b.t. 
ontwikkeling bedrijventerrein 
Kromwijkerdijk 

  Voor kennisgeving aannemen 

29-5 
Brief (12.010046) van J. Arentshorst 
inzake suggestie watertappunt op locatie 
van het openbaar toilet te Woerden 

  Voor kennisgeving aannemen 

5-6 
Brief (12.010344) van Initiatiefgroep 
Arsenaal inzake plan van aanpak / 
mogelijkheden voor het Arsenaal 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

15-6 

Raadsinformatiebrief (12R.00202) inzake 
gemeentelijke waterbeidsplan 2013-2017 

• Gemeentelijke waterbeleidsplan 
Woerden  

• Achtergrondinformatie context, 
nulmeting en middelen (18,2 mb)  

  Voor kennisgeving aannemen 



 

 

17-6 

Brief (12.011173) van J. Arentshorst 
inzake bouwplannen locatie ex 
Wilhelminaschool aan de Torenwal te 
Woerden 

  
Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

 

                Ingekomen stukken raad m.b.t. proces voorjaars- / junioverleg  

publicatie- 
datum  

afzender en onderwerp     behandelvoorstel              

             Periode 24 januari - 15 november 2012  

25-1 
Raadsinformatiebrief (12.001072) 
inzake nieuwe financiële 
systematiek 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

28-2 

  

Raadsinformatiebrief (12.003135) 
inzake huisvestiging 
basisonderwijs Harmelen 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

28-2 
Raadsinformatiebrief (12.003136) 
inzake planning begrotingsproces, 
voorjaars- en junioverleg 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

7-3 
Raadsinformatiebrief (12.003782) 
inzake voorjaarsoverleg, 
ontwikkelingen 2013 en verder 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

2-4 

Brief (12.005623) van Provincie 
Utrecht inzake checklist 
beoordeling meerjarenbegroting 
2012-2015 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

2-4 
Brief (12.005624) van Provincie 
Utrecht inzake beoordeling 
(meerjaren)begroting 2013-2016 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

3-5 
Raadsinformatiebrief (12R.00085) 
inzake Westelijke randweg 
Woerden (A12 BRAVO project 4) 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

10-5 

Raadsinformatiebrief (12R.00167) 
inzake indicatie ontwikkeling 
Participatiebuget Wet Werken 
Naar Vermogen 2011-2015 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

23-5 
Raadsvoorstel (12R.00174) inzake 
de begroting 2013-2016 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 



 

 

11-6 

Brief (12.010844) van 
Aannemersbedrijf  Van Ooijen 
inzake verzoek aanleg westelijke 
randweg A12 BRAVO 4 en/of 
alternatief overwegen 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

12-6 

Burgerbrief 
(12.010973) inzake 
reactie schrappen 
westelijke randweg 
A12 BRAVO 4 

 

   
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

14-6 
junicirculaire (brief) van 
Ministerie van BKZ inzake 
gemeentefonds 2012 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

14-6 

Brief (12.011121) van 
Bewonersvereniging de Lobben 
inzake reactie schrappen 
westelijke randweg A12 BRAVO 
4 

  
Degewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

18-6 

Brief (12.011233) van St. 
Vrienden 
Hoogbegaafdenonderwijs inzake 
update over het hoogbegaafden 
onderwijs (voorheen Leonardo) op 
de Andersenschool te Woerden 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

19-6 
Raadsinformatiebrief (12R.00254) 
inzake gelden westelijke randweg 
Woerden 

  
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

19-6 

Burgerbrief 
(12.011234) inzake 
verkeersoverlast 
Rembrandtlaan te 
Woerden 

 

   
Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg van 20 juni 
2012 

  

 

 

 

6. Vragenhalfuur voor raadsleden 



 

 

 

 

De VOORZITTER: Er was vorige keer wat misverstand over het indienen van de motie: hoe 

gaat dat, kan dat nu wel bij dit agendapunt, want we hebben de agenda al vastgesteld en de motie moet 

als laatste agendapunt opgevoerd worden. U heeft besloten van “ja, je kunt altijd een motie indienen”; 

in het vragenuurtje heeft u dit heel strak en duidelijk geregeld hoe dat zeg maar procedureel aangepakt 

moet worden, vraag/antwoord, nog een tweede vraag en antwoord en dan is het klaar, dus dat leent 

zich eigenlijk niet om dan als agendapunt te behandelen. Mocht er naar aanleiding van punten die hier 

staan toch nog weer een motie ingediend worden dan zorgen we dat we die aan het einde van de 

vergadering behandelen. Zo'n motie moet niet even tussen de soep en de aardappels door behandeld 

worden in een vragenuurtje, maar dat het ook even die aandacht krijgt die het ook verdient. Is dat 

misschien een goed voorstel? Anders wordt het misschien wat vervelend.  

Dan de rondvragen: Punt 1, Progressief Woerden over de Vestia affaire, vraagsteller is de heer 

Van Geelen, de heer Schreurs zal dadelijk antwoorden. Vraag 2, het CDA, over de vernieuwing brug 

in Kamerik, vraagsteller is de heer Droogers, de heer Van Tuijl zal u daarover antwoorden, en de 

VVD heeft over het voormalige gemeentehuis in Harmelen een vraag gesteld, mevrouw Berkhof zal 

die inleiden, en de heer Schreurs zal daar antwoord op geven. Ik ga nu eerst naar Progressief Woerden 

over de Vestia-affaire en geef de heer Van Geelen het woord. 

 

Vestia affaire, vraag van Progressief Woerden 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Ja voorzitter, Vestia is een naam die bekend 

en berucht is sinds dit jaar. Het is de grootste woningcorporatie van Nederland met ongeveer 90.000 

woningen, maar zij hebben zich bezondigd aan het speculeren met wat achteraf heet “giftige 

financiële producten”. Daar gaan ze het schip mee in en dat dreigt al in februari, dan heb je het over 

een waarde tot 2 miljard en het gaat over februari, dus toen hebben we in deze raadszaal dus vragen 

gesteld. Betekent dat nou wat voor Woerden? Want er is een solidariteitsprincipe in de 

woningbouwsector en als één corporatie het schip in gaat met dat soort bedragen is er een vangnet. 

Vanuit het college werd gezegd van “nou, wij zien die gevolgen eigenlijk niet; heel erg gering 

zullen die zijn”. Maar inmiddels is duidelijk geworden wat het betekent, het reddingsplan voor deze 

corporatie. Vestia moet 1,7 miljard ophoesten, de huren moeten omhoog, er moeten 16.000 woningen 

verkocht worden en de andere corporaties in Nederland (en dat zijn ze niet allemaal want een deel van 

die corporaties kan het toch niet betalen), die moeten 7 honderd miljoen gaan opbrengen. Dat in eerste 

aanleg. En in tweede aanleg: als Vestia die 1,7 miljard niet kan betalen zijn de corporaties die dat wel 

kunnen ook de klos, want we hebben een waarborgfonds. 



 

 

Bij de antwoorden, toen we die vraag in februari stelden, zei wethouder Schreurs van “goh, we 

hebben in Woerden ook 3 complexen die van Vestia zijn”. Dus het is in Woerdens belang dat we nu 

weer de vragen gaan stellen, en we hebben er 3. 

De eerste vraag is: we weten nu wat de oplossing is, en is het college nog steeds van mening 

dat de consequenties van Woerden van het Vestia-debacle eigenlijk verwaarloosbaar zijn? Dat is 

vraag 1. 

Daaraan gekoppeld is de vraag: 700 miljoen. Is al bekend wat dat nou betekent voor de 

Woerdense woningcorporaties? Want elk bedrag wat men daar moet betalen kan niet geïnvesteerd 

worden in stadsvernieuwing, nieuwbouw enzovoorts. 

De derde vraag heeft betrekking op de relatie die wij hebben met de corporatie. Die relatie 

kristalliseert zich uit in de prestatie-afspraken; dan hebben we het over sociale woningbouw, 25%, 

koopwoningen te bouwen door de corporatie en investeringen onrendabel. Dat staat allemaal in de 

prestatie-afspraken en de vraag is of er al signalen bij het college bekend zijn dat de corporatie, gelet 

op wat hen boven het hoofd hangt, gesprekken wil voeren om iets aan die prestatie-afspraken bij te 

gaan stellen. 

De laatste vraag heeft betrekking op de woningcomplexen die in het bezit zijn van Vestia hier: 

is het college al bekend dat de huren extra omhoog zijn gegaan om wat geld in het laatje bij Vestia te 

brengen, en is het college ook bekend hoeveel woningen van die complexen Vestia denkt te gaan 

verkopen? 

Voorzitter, dat waren onze vragen. 

 

Vraag Vestia Vragen over de Vestia Affaire, van de fractie van Progressief Woerden 
Over de zo geheten Vestia-affaire zijn door de fractie van Progressief Woerden eerder vragen gesteld (memo 
van 7 februari jl., nr.05313). De affaire was toen net aan het licht getreden en er dreigde toen voor de corporaties 
een strop van tegen de € 2 miljard. Daarbij liet de vraag zich stellen of de gemeente Woerden met de nasleep 
ervan te maken zou krijgen. Uw College achtte de kans op effecten voor de gemeente uiterst gering . Uit de 
gegeven antwoorden werd verder duidelijk dat Vestia in Woerden drie complexen beheert, Langewiek 1, 2 en 3 
en dat ook GroenWest rentederivaten in portefeuille heeft, zij het dat daar weinig risico’s aan verbonden 
zijn. 
Deze week is duidelijk geworden dat het financiële debacle bij Vestia is geëindigd in een miljardenstrop voor de 
gehele sociale woningbouw. Geen corporatie die zich daaraan kan onttrekken. Om het hoofdredactionele 
commentaar uit de NRC van 20 juni jl. te citeren: “Dit echec is een nieuw dieptepunt in een bedrijfstak die is 
afgegleden naar een knekelhuis van geknakte reputaties, opgeklopte beloningen, wanbeleid, frauderende 
bestuurders en onzinnig zonnige prognoses”. 
De reddingsoperatie voor Vestia zal ertoe leiden dat 
·  alle corporaties aangeslagen zullen worden voor een bedrag van € 700 miljoen; 
·  16.000 Vestia-woningen verkocht zullen worden; 
·  huren extra verhoogd zullen worden. 
Na de antwoorden namens het College op onze eerdere vragen beluisterd te hebben was de conclusie dat de 
kwestie ons dwingt tot voorzichtigheid aangezien het bedrag van € 2 miljard op enig moment invloed op Woerden 
kan hebben. 
Tegen die achtergrond stel ik namens de fractie van Progressief Woerden de volgende vervolgvragen in het 
besef dat: 
1. de sector zelfstandig is; 
2. stadsoverschrijdend werkzaam is; 
3. in beginsel dus haar “eigen boontjes moet doppen”, 



 

 

1. Hoe hoog schat u nu de kans in dat de gemeente Woerden te maken krijgt met negatieve effecten voor met 
name de sociale woningbouw als gevolg van de bereikte oplossing voor het Vestia-debacle? Nog steeds uiterst 
gering? 
2. Acht uw College de kans reëel dat er binnen afzienbare tijd gesprekken met GroenWest en wbv.Kamerik 
gevoerd gaan worden om de prestatieafspraken (RiB van 23 augustus 2011) bij te stellen op punten als: 
·  3.1 (woningproductie); 
·  3.2 (25% sociale woningbouw); 
·  3.4 (vrije sectorbouw door de corporaties); 
·  3.5.3. (onrendabele investeringen van de corporaties in de sociale woningbouw). 
3. Is het uw College bekend 
·  of de bewoners van de Vestia-complexen in Molenvliet al geconfronteerd zijn geworden met extra 
huurverhogingen? 
·  hoeveel van de door Vestia beheerde woningen in Molenvliet in de verkoop gedaan zullen worden? 
·  voor welk deel van de genoemde € 700 miljoen GroenWest aangeslagen wordt? 
 
 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar wethouder Schreurs. 

 

Wethouder SCHREURS: Ja voorzitter, dank u wel. Vooropgesteld dat in deze wereld als het 

om geld gaat niets verwaarloosbaar is – elke euro is er 1 – dus ik denk dat die uitspraak volgens mij 

niet aan de orde is. Het is ernstig genoeg wat er aan de hand is met Vestia, dus ik denk dat ieder van 

ons dat ook heeft kunnen lezen in de krant en de consequenties heeft u keurig netjes in in volgorde 

weergegeven. Die volgorde is nu ook bekend bij GroenWest en wij hopen dus ook van GroenWest te 

mogen vernemen voor welk deel zij aansprakelijk zijn door het Centrale Fonds. Dat is ons niet 

bekend. Dat het consequenties heeft voor GroenWest heb ik dan ook bij dezen bevestigd. Dat er 

prestatieafspraken zijn, dat klopt, en of er signalen zijn dat deze bijgesteld kunnen worden: daarover 

heb ik nog geen signalen dan wel iets gehoord bij de woningbouwvereniging GroenWest. Het gaat 

inderdaad om een x aantal woningen in Molenvliet die in het bezit zijn van Vestia. Het college was 

niet bekend dat de huurverhogingen al doorgevoerd zijn en het college is ook niet bekend met het 

gegeven hoeveel er eventueel verkocht worden. 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Nog een aanvullende vraag door de heer Van Geelen. 

 

De heer VAN GEELEN (Progressief Woerden): Dank voor de antwoorden. Er is nog weinig 

bekend en ik ga ervan uit dat als er wat bekend wordt, dat als een haas ook de raad wordt 

geïnformeerd. 

 

De VOORZITTER: Vanzelfsprekend. Nog een aanvullende vraag van de andere leden van de 

raad? Nee, dan gaan we over naar de tweede vraag, van het CDA over de brug in Kamerik. De heer 

Droogers, aan u het woord. 



 

 

 Bruggen in Kamerik, vraag van het CDA 

De heer DROOGERS (CDA): Dank u voorzitter. Voorzitter, we hebben ons afgevraagd of de 

uitvoering/vervanging van bruggen een onderwerp is waar de raad zich mee moet bemoeien. In 

principe moeten we ons niet bemoeien met dergelijke uitvoeringszaken, maar hier is meer aan de 

hand. Hier speelt een maatschappelijk kwestie die een nauwe relatie heeft met de door de raad en het 

college, ook het CDA, zeer gewenste sterke samenleving. Het gaat om communicatie naar bewoners, 

naar burgers, die zich actief inzetten voor een sterke samenleving. Gisteren zijn de 2 bruggen ook 

besproken in het Dorpsplatform Kamerik en naar mijn idee zijn steekhoudende argumenten op tafel 

gekomen om de bruggen ánders uit te voeren, terwijl vanuit de gemeente werd aangegeven: zo wordt 

het en we zijn al tegemoet gekomen aan een paar van jullie wensen. 

Van het dorpsplatform ontvingen weer eerder correspondentie over de vervanging van de 2 

bruggen in Kamerik, die zijn ook naar de raadsleden gestuurd, die mailwisseling. Ook stond er een 

bericht over de bruggen in de nieuwsbrief van het dorpsplatform van juni 2012. Planvorming over het 

vervangen van de bruggen loopt al enige tijd, de bruggen moeten vervangen worden vanwege slijtage 

en aanrijdingsschade. Het dorpsplatform heeft het college geadviseerd, na een brede raadpleging van 

de inwoners, dat is een goed voorbeeld van een sterke samenleving. Volgens bericht uit de 

nieuwsbrief van 4 juni van het dorpsplatform is toen door de wethouder toegezegd maximaal met het 

advies van het dorpsplatform rekening te houden. Enige tijd later ontving het dorpsplatform een brief 

van de gemeente, van 18 juni, die ook naar de raadsleden is doorgestuurd, waarin werd aangegeven 

dat de gemeente vasthoudt aan twee eerdere varianten, die aanzienlijk afwijken van het advies van het 

dorpsplatform. Dat betreft een verhoogd brugdek van de dorpsbrug, waardoor volgens het 

dorpsplatform trillingen en geluidshinder ontstaan aan de historische gebouwen. En het niet voorzien 

Kwakelbrug van een bovenbouw, die daar voorheen wel op stond, terwijl de wens van het 

dorpsplatform nadrukkelijk is om de bruggen dezelfde historische uitstraling te geven. 

In de brief van de gemeente wordt tevens aangegeven dat de gemeente hier geen verder advies 

over wenst. Voorzitter, wij hebben aan het college hierover de volgende vragen. 

Op welke wijze heeft de communicatie plaatsgevonden over het afwijzen van het advies van 

het dorpsplatform na het gesprek met de wethouder van 4 juni? 

Mijn tweede vraag wijkt iets af op basis van het gesprek gisteren op het dorpsplatform. Bent u 

bereid aan de 2 wensen, dus dat verhoogde brugdek en de bovenbouw van de Kwakelbrug, van het 

dorpsplatform Kamerik tegemoet te komen? 

De derde is: Zo nee, wat zijn dan de argumenten om de adviezen van het dorpsplatform niet te 

honoreren? 

Dank u wel. 

 



 

 

Vraag bruggen Vragen CDA over vernieuwing bruggen in Kamerik 
Van Dorpsplatform Kamerik ontvingen we correspondentie over de vervanging van twee bruggen in Kamerik. 
Ook stond er een bericht over de bruggen in de Nieuwsbrief van het Dorpsplatform van juni 2012. 
De planvorming over het vervangen van de bruggen loopt al enige tijd. De bruggen moeten vervangen worden 
vanwege slijtage en aanrijdingschade. Het Dorpsplatform heeft het college geadviseerd na een brede 
raadpleging van de inwoners. Een goed voorbeeld van een sterke samenleving! Volgens het bericht in de 
Nieuwsbrief is 4 juni door de wethouder toegezegd maximaal met het advies van het Dorpsplatform rekening te 
houden. Enige tijd later ontving het Dorpsplatform een brief van de gemeente (d.d. 18 juni, die naar de 
raadsleden is doorgestuurd) waarin werd aangegeven dat de gemeente vast houdt aan twee eerdere varianten, 
die aanzienlijk afwijken van het advies van het Dorpsplatform. Het betreft een verhoogd brugdek voor de 
Dorpsbrug waardoor volgens het Dorpsplatform trillingen en geluidshinder ontstaan, en het niet voorzien van de 
Kwakelbrug van een bovenbouw, terwijl de wens van het Dorpsplatform is om de bruggen dezelfde uitstraling te 
geven. In de brief wordt tevens aangegeven dat de gemeente geen verdere adviezen hierover wenst. 
Wij hebben hierover de volgende vragen: 
1. Op welke wijze heeft de communicatie plaatsgevonden over het afwijken van het advies van het Dorpsplatform 
na het gesprek met de wethouder van 4 juni? Bent u bereid aan de wensen van het Dorpsplatform tegemoet te 
komen? En zo nee: 
2. Wat zijn de argumenten om de kennelijk breed gedragen wensen en adviezen van het Dorpsplatform niet te 
honoreren? 
Namens de fractie van het CDA 
Ko Droogers 
 

 

De WETHOUDER: Fijn, dank u wel. Wethouder Van Tuijl zal u antwoord geven. 

 

Wethouder VAN TUIJL: Voorzitter, we kunnen er heel veel van vinden over de casus die nu 

in deze vragenronde aan bod komt. Een extra complicatie mijnerzijds is dat ik het digitaal moet 

afhandelen waarbij ik dus in diverse schermen moet schakelen. Ik rij al een automaat zodat ik niet 

hoefde te schakelen, maar dat wordt nog wel even een lastige.  

De dorpsbruggen. De eerste vraag luidt: op welke wijze heeft de communicatie 

plaatsgevonden over het afwijken van het advies van het dorpsplatform na het gesprek met de 

wethouder van 4 juni? Ik heb daar een ambtelijk antwoord op gekregen. Dat is een half A4'tje lang, 

daarmee wil ik u niet vermoeien. Op 4 juni heb ik samen met een aantal leden van het dorpsplatform 

even een schouw gedaan en we hebben diverse plekken in Kamerik bezocht, bekeken en besproken. Ik 

heb daar een aantal zaken aangegeven van “nou, waar het gaat met name even om de Kwakelbrug, 

van mij mag die op dezelfde locatie en als er dan ook bovenbouw op zit willen we dat meenemen, en 

b. als het gaat om de Dorpsbrug: als u adviseert om voetpaden neer te legen aan weerszijden van het 

wegdek lijkt mij dat geen probleem, en ten tweede: die verhoging, ik weet niet wat daarvan de reden 

is dus ik zal dat navragen en we komen daarop terug”. Daarop is dat vervolgens in dit huis besproken. 

Dat is gecorrespondeerd, gecommuniceerd met het dorpsplatform, en daarbij is aangegeven op de 

dorpsplatformvergadering van 27 juni: dan komen de voorstellen en zullen we het erover hebben. 

Aldus is naar mijn beleving ook geschied. Kortom: het was bekend bij het dorpsplatform wat de 

insteek zou zijn van het college.  

Als het gaat om de Dorpsbrug: er is vanuit verkeerskundig oogpunt aangegeven: het is mooi 

dat je aan beide kanten een brugdek hebt, je hebt die bovenbouw erop, dat geeft ook een wat 



 

 

wegversmallend effect, en als je hem ietsjes hoger legt dan de bezijden liggende wegen, de Mijzijde 

en de Van Teijlingenweg, dan heb je een heel flauw drempeltje wat naar onze beleving geen enkele 

trilling extra kan veroorzaken dan wat er nu zou zijn.  

Wij begrijpen heel goed dat mensen die daar direct last van zouden kunnen hebben daar ook 

wel vragen bij hebben, van: “moet nou dat brugdek echt wel iets hoger liggen dan de wegen die het 

kruist?' Daar kunnen we over van mening verschillen en dat doen we dus ook, en kennelijk vrij heftig. 

Gisteren waren er duidelijk signalen voorzitter, dat een groot deel van de aanwezigen de brug het 

liefst op hetzelfde niveau zou hebben als de wegen, en wij worstelen even met het ambtelijk advies 

dat een snelheidverlagend effect ook nuttig is en daarbij kan een iets verhoogd brugdek een oplossing 

vormen, zodat je echt een effect krijgt van “daar ligt de brug, even afremmen en dan heel rustig de 

brug op”. We hebben ook gisteravond duidelijk gemaakt dat de bruggenhoofden geen enkel stotend of 

trillend effect zou hebben omdat die naadloos op elkaar zouden moeten aansluiten. 

Uiteraard is er vandaag ook al nagedacht over de uitkomst van gisteravond, dus een optie zou 

zijn: wij doen een nulmeting, als de brug er ligt gaan we nogmaals kijken wat nu de trillingen zijn, als 

de brug er ligt doen we nog een keer een meting, en als de brug er eenmaal ligt checken we of de 

trillingsintensiteit is toegenomen. Mocht dat zo zijn dan moeten we een andere oplossing creëren om 

te kijken wat we daaraan zouden kunnen doen. Dat is een oplossingsrichting. Dus ja, we willen wel 

zeker de signalen uit de Kamerikse bevolking meenemen, maar ja, je kunt praten over wat nuttig is en 

wat wenselijk is. Het is vanuit snelheidsverlagend effect dat wij die brug ook echt als zodanig willen 

laten gebruiken zodat iedereen er rustig overheen gaat; en naar onze beleving was de gekozen 

oplossing geen verkeerde oplossing. 

U hebt, zoals ik de vraag hier heb staan, wat hergeformuleerd, daarom ben ik hem even kwijt. 

Dan hadden we nog de Kwakelbrug. De Kwakelbrug, daarvan hebben we gezegd: ja, die wordt 

gewoon vervangen zoals die nu is, dan kun je nog praten of dat die iets breder moet worden. Ja, over 

die opbouw willen we ook zeker nadenken, daar zit geen principieel verschil qua opvatting wat je met 

die opbouw zou moeten doen. De enige vraag die ik gisteren heb neergelegd: je moet echt even 

nakijken of hij uit het budget kan. Als hij er uit kan, wat we daarvoor beschikbaar hebben, dan komt 

die opbouw er ook op. Maar ik kon en kan nog steeds niet het antwoord op die vraag geven maar we 

zijn het erover eens dat het een historiserend effect heeft want er zát een opbouw op die brug, dus ik 

wil dat best doen, maar ik moet even kijken of dat past in het traject dat we zijn aangegaan qua 

aanbesteding. 

Als het gaat om het al dan niet honoreren van wensen en/of bezwaren en adviezen van het 

Dorpsplatform Kamerik, laat ik het zo zeggen: van de platformen in het algemeen en het 

dorpsplatform in zijn bijzonderheid, dan moet ik bestrijden dat wij dat niet zouden doen. Eén- en 

andermaal is overleg gevoerd, onder andere over deze bruggen, daar is diverse correspondentie over, 



 

 

er zijn vele adviezen meegenomen. Het meest recente voorbeeld is dat na mijn bezoek aan het dorp, in 

overleg met het platform, aan weerszijden van de weg het wegdek in de brug voetpaden zijn gekomen. 

Dat is een simpel voorbeeld, en daarbij wil ik ook nog eens aantekenen dat mijn bezoek 4 juni een 

informeel bezoek was, even met de mensen van het platform een aantal zaken beschouwen, ik heb 

daar ook kanttekeningen bij geplaatst, ik heb hier en daar een mening geformuleerd. Als het zo is dat 

elk woord dat ik in Kamerik spreek, zo wordt gewikt en gewogen en vastgelegd, dan wordt het voor 

mij een hele lastige en zult u mij slechts tegenkomen op de formele dorpsplatformvergaderingen waar 

ik word begeleid door ambtenaren en dan is het informele wat mij betreft ook gewoon passé, want 

kennelijk kun je dus niet vrijuit met elkaar spreken over 'welke oplossingsrichting zou dan een goede 

zijn'. We moeten met elkaar erop kunnen vertrouwen dat je af en toe eens een aantal zaken met elkaar 

bespreekt, zoals de Dorpsbrug, zoals de Kwakelbrug, en als dat gewoon niet kan, dan is het niet een 

kwestie van dat we van mening verschillen en niet zouden communiceren maar dan krijg ik ook een 

beetje het gevoel dat ook de uitkomst maatgevend is van al dat soort overleg. Dat zou ik gewoon 

spijtig vinden als we die kant op zouden gaan. 

Dus nogmaals, als het gaat om de Kwakelbrug: ja, als we kunnen, zetten we die opbouw erop. 

De Dorpsbrug: ja, er zijn wel degelijk een aantal adviezen meegenomen. Het lijkt een struikelblok om 

dat iets verhoogde brugdek daar neer te leggen. Ik zeg u toe: we willen dat met geluidsmetingen 

begeleiden, kijken wat daarvan het effect is en dat eventueel aanpassen, en anders moet ik me 

herbezinnen om te kijken of er een andere optie is. 

Voorzitter, ik wil hier de beantwoording bij laten. 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Droogers, u mag een aanvullende vraag stellen. 

 

De heer DROOGERS (CDA): Ja voorzitter, het eerste punt, over de communicatie: ik wil de 

wethouder graag meegeven dat er kennelijk onduidelijkheid is over wederzijdse verwachtingen. Het 

lijkt mij goed om dat heel duidelijk uit te spreken naar elkaar om zulk soort zaken te voorkomen. Ik 

zou het jammer vinden als de wethouder niet meer informeel naar Kamerik zou komen, maar 

kennelijk is bij het dorpsplatform de verwachting gewekt dat dit een toezegging was, en het lijkt mij 

duidelijk om daar goeie bewoordingen voor te gebruiken en geen wederzijdse verwachtingen te 

wekken die niet zo zijn. Dat is het eerste punt. Het tweede: de wethouder stelt voor om de verhoging, 

begrijp ik, toch aan te leggen en dan te gaan meten. Mijn voorstel is: doe het andersom. Ga die 

verhoging niet aanleggen en meet hoe het met de snelheid gaat. Als die snelheid dan te hard is zou je 

alsnog maatregelen kunnen treffen. Het is gewoon een heel heikel punt in het dorp. Wij zouden in 

ieder geval die verhoging bij de start niet willen hebben. Het zijn twee wegen waar heel duidelijk 

voorrang van rechts is dus er is geen mens die daar hard overheen rijdt. Dat is de reactie op het eerste 



 

 

punt. Het tweede punt, over de Kwakelbrug: daar heeft altijd een opbouw gestaan, die bovenbouw is 

eraf gereden door een vrachtwagen en zover mij bekend is heeft de gemeente daar de 

verzekeringsgelden van geïnd, dus het zou mij verbazen als daar geen budget voor zou zijn. 

Bovendien heeft het in de voorgaande plannen ook altijd gestaan, dus mogelijk is daar nog iets over te 

zeggen. 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even naar de andere leden van de raad? Zo niet, wethouder, aan u 

het woord. 

 

Wethouder VAN TUIJL: Voorzitter, ik ben blij te horen van de heer Droogers dat het 

wenselijk is en blijft dat we informeel overleg hebben, dat is ook mijn nadrukkelijke wens want dat is 

juist goed om te weten en te krijgen wat daar speelt. Dank voor deze wens, waar ik dan ook graag aan 

tegemoet kom. 

Zoals ik zei: de Kwakelbrug; ik moet even kijken hoe dat financieel zit en als we dat kunnen 

inpassen in het budget, dan heb ik ook toegezegd, één- en andermaal: dan zetten we die opbouw erop. 

Ik heb daar alleen op dit moment geen duidelijkheid over. Als het gaat om, u zegt, je kunt beter de 

snelheid meten dan de trilling, dat lijkt een hele simpele maar dat is het dus net niet. Als het gaat om 

de trillingen meten, dat hebben we zelf in de hand, en de snelheidsmeting, die kunnen we ook wel zelf 

meten maar dan kunnen we daar geen gevolg aan geven. Als er dan wat mis zou zijn met die snelheid, 

dan moet ik dus buiten de brug om maatregelen gaan treffen om daar wat aan te gaan doen. Dat 

betekent dat je dus een veel langere aanloop krijgt waardoor we de nodige verkeersmaatregelen 

zouden moeten gaan treffen. Dan wordt het een lastige discussie, daar komen we ongetwijfeld ook wel 

samen uit maar dan is het de vraag welke kosten daar weer mee gemoeid zijn.  

 

De VOORZITTER: Heer Den Boer, nog aanvullende vragen? 

 

De heer DEN BOER (Inwonersbelangen): Ik hoor het betoog van de wethouder, ik denk dat ik 

daar heel veel van begrijp, maar één ding begrijp ik niet en dat begrijp ik ook gisteravond niet: wat is 

nu het feitelijk argument om die brug 8 cm omhoog te gaan halen? 

 

De VOORZITTER: We praten over 8 cm hè. 

 

Wethouder VAN TUIJL: Ja , ik zou dat nogmaals zeggen maar kennelijk is dat een heel lastig 

argument om goed te begrijpen en daar dan ook de juiste conclusie aan te verbinden, dan zeg ik het 

even heel zwart-wit hoor, u mag dat nuanceren. De reden van die 8 cm is: de brug krijgt nu een 



 

 

wegbreedte tussen 2 voetpaden, en tussen het voetpad en de weg komen de staanders van de opbouw. 

Dat geeft een versmallend virtueel effect. Als je hem ietsjes omhoog legt zie je ook een drempeltje 

waardoor je 2 effecten creëert die automobilisten zou moeten aanzetten om daar iets rustiger overheen 

te rijden. Dat is het beoogde effect van die 8 cm. Als je geen drempel hebt kun je zo in 1x doorrijden, 

zo vanuit weerszijden waar je komt, je kruist die wegen en rijdt door. Dat is gewoon het argument. 

 

De VOORZITTER: Dan zijn daarmee de vragen ook behandeld, dan gaan we naar vraag 3. 

 

De heer DROOGERS (CDA): Voorzitter, wij overwegen een motie in te dienen omdat de 

wethouder uiteindelijk niet meegaat met de wensen van het dorpsplatform en ik zou gaag een 

momentje schorsen. 

 

De VOORZITTER:  Schorsen even? Ja hoor natuurlijk, ga uw gang. 5 minuten. Het gaat over 

8 cm hè, dat u dat ook even in uw motie goed verwoordt! 

 

1e  S C H O R S I N G  

 

 

De VOORZITTER:  Leden van de raad, mag ik u verzoeken uw plaatsen in te nemen? Ik 

heropen de vergadering en ik heb begrepen dat de heer Droogers namens het CDA, VVD en 

ChristenUnie/SGP een motie gaat indienen. Mag ik u verzoeken dit naar agendapunt 12, zoals het er 

nu nog staat, dan toe te voegen, dat u zo dadelijk even uw motie voorleest en dat we dan even serieus 

met elkaar deze motie bespreken zodat die ook alle aandacht krijgt die een motie verdient en niet even 

bij het vragenuurtje afgeraffeld wordt. U kunt daarmee instemmen? Dan wordt dat agendapunt 13 en 

komen we dadelijk op deze motie van de 3 partijen terug. 

Dan ga ik nu naar rondvraag 3, de VVD over het voormalig gemeentehuis in Harmelen. Het 

woord is aan mevrouw Berkhof. 

 

Mevrouw BERKHOF (VVD): Dank u wel voorzitter. Ik wil van tevoren wel even zeggen dat 

ik ook namens de heer Heerd Jan Hoogeveen spreek van D66, want die heeft ook samen met mij de 

vragen ingediend. 

 

De heer VAN RIET (CDA): Graag iets luider, mevrouw. 

 

Mevrouw BERKHOF (VVD): Ja, sorry, ik zat even naar die kant te praten. 



 

 

 

De VOORZITTER: Het is ook namens de heer Hoogeveen van D66 dat de motie wordt 

ingediend, mijnheer Van Riet. De leeftijd speelt een rol. Nee, dat zeg ik per ongeluk. 

 

Vraag Dorpsh H  Vragen over dorpshuis Harmelen, van VVD en D66 

Mevrouw BERKHOF (VVD): Het gaat over het dorpshuis en daar hebben we vragen over 

ingediend. Daar heb ik gisteren de antwoorden op gekregen en daar heb ik een vraag over; maar ik wil 

graag eerst nog wat verduidelijken. Tijdens de bespreking hierover in Commissie Ruimte heb ik 

gehoord dat áls GroenWest wonen aan de onderhandelingstafel zou komen er gezegd zou worden: 

zorg dat het dorpsplatform en maatschappelijke instellingen een goede plek kunnen krijgen, het 

voormalig gemeentehuis is daar best geschikt voor en als de prijs te hoog zou zijn waren er mogelijke 

varianten te bedenken waarmee je de koop op een andere manier kunt regelen. Wij hebben er 

helemaal begrip voor dat dit bod geen haalbare kaart was. GroenWest Wonen heeft de 

onderhandelingstafel dan ook nooit bereikt en het dorpsplatform is daar ook keurig over 

geïnformeerd. Waar zij niet over geïnformeerd waren is wat nu door de beantwoording van de vragen 

aan het licht komt, namelijk dat het gebouw op de markt gebracht gaat worden en er eerst een 

inventarisatie komt, waarbij de woorden van mevrouw Ypma ook serieus genomen moeten worden 

dat het inderdaad de bedoeling is van het college om de bibliotheek te herbergen in H2O. Of dat een 

goede locatie is, daar zullen de meningen zeer over verschillen en het zal ook de nodige kosten met 

zich meebrengen. 

Zodra dus duidelijk werd dat het met GroenWest Wonen niet lukte is het dorpsplatform op 

zoek gegaan naar een nieuwe investeerder. En die hebben ze gevonden in de persoon van Frans van 

Seumeren. Ik denk dat de meeste mensen hem wel kennen: inwoner van Harmelen en iemand die het 

dorp een warm hart toedraagt. Als het goed is is het bod al gedaan. Uit de genoemde 

commissievergadering is gebleken dat er vanuit de fracties veel draagvlak was voor het idee om de 

bibliotheek daar te behouden en allerlei verenigingen te herbergen, anders zou ik hier niet over 

beginnen. Maar uiteraard tegen een fatsoenlijke prijs. We hebben vertrouwen in deze ondernemer. 

Mijn vraag is dan ook, en ook die van mijnheer Hoogeveen: is het college bereid om al het werk wat 

de vrijwilligers hiervoor verzet hebben, ze zijn er namelijk al jaren mee bezig, te honoreren en de 

onderhandelingen met deze nieuwe investeerder aan te gaan? 

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, het woord is aan de heer Schreurs. 

 



 

 

Wethouder SCHREURS: Ja voorzitter, het gemeentehuis zal via de weg van de makelaar in de 

markt gezet worden dus ik neem aan dat het bod dat gedaan wordt ook bij de makelaar komt te liggen 

en wij zullen dan als college zeker niet de onderhandelingen uit de weg gaan. Maar vooralsnog: ook 

dit bod is te laag. 

 

De VOORZITTER: Nog een aanvullende vraag van mevrouw Berkhof. 

 

Mevrouw BERKHOF (VVD): Ja dank u wel voorzitter. Dat is eigenlijk geen antwoord op de 

vraag, want mijn vraag is of het college bereid is de onderhandelingen in te gaan met de gedachte aan 

een gemeenschapscentrum in Harmelen. Zoals u het nu zegt begrijp ik dat dat niet het geval is. 

 

Wethouder SCHREURS: Ik ga er gewoon van uit: mijn opdracht is vastgoed verkopen tegen 

een zo hoog mogelijke prijs; en of dat dat met of zonder maatschappelijke instelling in een gebouw is, 

dat staat daar los van. Als het maar een oplossing is waarbij wij in voldoende mate financiële 

middelen krijgen die daarbij horen, dan is dat een natuurlijk wel gewoon een optie die open blijft. 

 

De VOORZITTER: Ik kijk even nog rond of er nog andere vragen zijn. Zo niet.. Ja, de heer 

Hoogeveen. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Voorzitter, ik heb een ordevoorstel. Ik zou graag even een 

korte schorsing willen om even te overleggen met mevrouw Berkhof over hoe we verder gaan. 

 

De VOORZITTER: We schorsen 5 minuutjes, ja hoor. De vergadering is geschorst.  

 

2e  S C H O R S I N G  

 

De VOORZITTER: Leden van de raad, mag ik u verzoeken om uw plaatsen weer in te 

nemen? Er wordt nog 1 minuut gevraagd. Mag ik de vergadering heropenen. De heer Hoogeveen, dus 

aan u is het woord. Ga uw gang. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Dank u wel voorzitter, we hebben even overleg gehad en 

mevrouw Berkhof namens de VVD en D66 wil graag later vanavond hier nog een motie over indienen 

hierover, dus het verzoek om dat op de agenda te plaatsen.  

 



 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Bij interruptie voorzitter, het begint mij toch zo 

langzamerhand te verbazen, aan de hand dus van vragen die we stellen waar ook een bepaalde manier 

van doen bij hoort hebben we nu al een tweede motie aan onze broek hangen in deze raad. Ik moet 

ook eerlijkheidshalve zeggen: ik vind deze vragen ook een beetje suggestief, het lijkt een beetje op 

cliëntelisme, alsof er een bepaald iemand daar inderdaad de koop moet hebben. De wethouder, die dus 

inderdaad van de raad de opdracht heeft gekregen om dit te doen, die heeft een uiterst correct 

antwoord gegeven. Dus ik moet hier tegen protesteren. 

 

De VOORZITTER: Waarvan akte. En inderdaad, ik moet u zeggen: moties bij het 

vragenhalfuurtje, het presidium heeft gezegd dat het op dit onderdeel van het reglement van orde ruim 

moeten interpreteren. Ik heb daar zelf andere gedachten over maar het is uw raad, uw reglement van 

orde, en als u op deze manier graag met elkaar wil vergaderen en moties wil indienen heeft u daar alle 

ruimte toe. Dan hebben we daarmee de vragen behandeld en gaan we naar de hamerstukken, waarbij 

ik even opmerk dat hamerstuk 9 wordt toegevoegd en dat het is raadsvoorstel inzake de jaarstukken 

2011 en de programmabegroting 2013 van de VRU. De overige hamerstukken, ik zal ze snel voor u 

voorlezen zodat iedereen weet waar het om gaat.  

[N.B.: In onderstaande lijst staat iets anders als hamerstuk 9? Moet zijn: 10] 

 
 
 

7. Hamerstukken 

H-1 Raadsvoorstel (12R.00104) inzake Intrekken van de Integrale Handhavingsnota Woerden  

2009 

 

H-2 Raadsvoorstel (12R.00172) inzake Vaststellen beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2016 

 

H-3 Raadsvoorstel (12R.00208) inzake Integrale toegang transities 

 

H-4 Raadsvoorstel (12R.00117) inzake Programmabegroting en productenbegroting 2013 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

 

H-5 Raadsvoorstel (12R.00170) inzake Wijziging legesverordening 2012 

 

H-6 Raadsvoorstel (12R.00151) inzake Aanpassing verordening Declaratieregeling in verband 

met Jeugdsportfonds 



 

 

 

H-7 Raadsvoorstel (12R.00201) inzake Eerste bestuursrapportage 2012 

 

H-8 Raaadsvoorstel (12R.00171) inzake Grondexploitatie 2012 en kredietaanvraag (Defensie-

eiland, Oranjestraat, Kamerik Noordoost 2, Snel & Polanen) 

 

H-9 Raadsinformatiebrief (12R.00175) inzake Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2012 

en een aantekening dat Inwonersbelangen tegen de extra kredietverstrekking van het 

Defensie-eiland is. Die wilde dat graag erbij aangetekend hebben. Dan zijn we helemaal 

compleet en heeft u conform besloten. 

 

H-10  Raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2011 en de programmabegroting 2013 van de VRU 

 

 

8. Raadsvoorstel (12R.00252) inzake Beslissing op bezwaar met betrekking tot de vestiging 

 voorkeursrecht in de plangebieden “Kromwijkerwetering-West” en “Werklint Bodegraven- 

 Reeuwijk en Woerden” 

 

De VOORZITTER:  Ik neem aan dat alle fracties daar het woord over willen voeren of wilt u 

woordmelding? Anders ga ik gewoon de lijst af en begin ik bij het CDA. Mevrouw Van Soest. 

 

Eerste termijn raadsleden 

 

Mevrouw VAN SOEST (CDA): We hebben nog een aantal agendapunten voor de boeg dus ik 

hou het kort en bondig. Nadat alle bezwaren die zijn ingediend zijn weerlegd door de gemeente zijn er 

bij mij een paar vragen blijven hangen die ik graag nader beantwoord zou willen.  

Ten eerste was er in eerste instantie sprake van dat de firma Snel als enige in beeld zou zijn 

om te gaan verplaatsen naar de Kromwijkerdijk. Dit werd later teruggedraaid en wordt de 

Kromwijkerdijk mogelijk aangewezen als algemene schuifruimte. Dat is dus nu het geval. Nu geeft de 

firma Snel in de media aan niet te willen verplaatsen, en nou vragen wij ons af wat dat betekent voor 

de hoeveelheid schuifruimte die mogelijk gecreëerd moet worden op de Kromwijkerdijk want er is nu 

immers minder hectaren schuifruimte nodig. 

Mijn andere vraag heeft betrekking op een opmerking die een bezwaarindiener heeft gemaakt 

maar waar mijns inziens geen duidelijk antwoord op gekomen is. De afgelopen jaren is met een 



 

 

heleboel bombarie verkondigd dat er in de polder Bijleveld in Harmelen vooral geen industrieterrein 

of schuifruimte, zoals het college het zelf noemt, gecreëerd moet worden. Onafhankelijk van wat onze 

partij daar verder van vindt ben ik benieuwd wat nou maakt dat er in polder Bijleveld onder geen 

beding een industrieterrein mag komen en als eerste optie die dan volgt, van “nou, dat is de beste optie 

binnen de gemeente”, een vergelijkbaar stuk groen aangewezen wordt, wat dan de Kromwijkerdijk is. 

Dat waren mijn vragen, dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. De fractie van de VVD, is daar behoefte aan 

woordmelding? Mevrouw Berkhof. 

 

Mevrouw BERKHOF (VVD): Ik wil eigenlijk alleen zeggen dat we het voorstel ondersteunen. 

 

De VOORZITTER: Prima, dat mag ook, dan zetten wij een plusje. Heer Olthof, ga uw gang. 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Dank u wel voorzitter. Voorzitter, het voorliggende 

raadsvoorstel bevat zowel een voorstel over de wijze van afdoening van de bezwaren tegen dat 

bekrachtigen door de gemeenteraad van de vestiging voorkeursrecht, alsook een voorstel om het 

raadsbesluit van 26 januari 2012 ongewijzigd in stand te laten. De raad heeft zijn beslissing in januari 

genomen op grond van de toen aan hem verstrekte informatie. Daarbij werd de raad voorgehouden, of 

de raad werd in ieder geval in de waan gelaten dat ten behoeve van de uitplaatsing van het 

transportbedrijf Snel de vestiging van voorkeursrecht nodig zou zijn. 

De wethouder zegt in tweede termijn bij die behandeling, en dan citeer ik even uit de notulen, 

wethouder Duindam: “Ja voorzitter, dank u wel, zoals ik net al in eerste termijn zei: willen wij een 

bedrijf met de omvang van Snel voor deze gemeente behouden, dan moeten wij daar een 

aaneensluitend grondgebied voor ter beschikking kunnen stellen wat qua omvang past. In die zin moet 

u die opmerking in de raadsinformatiebrief begijpen en dat kan dus in Komwijkerwetering en dat kan 

ook in werklint Bodegraven-Reeuwijk. Maar er is geen sprake van een expliciete overeenkomst met 

Snel voor dit gebied”. Een en ander werd tot ons genoegen op de juiste wijze bekrachtigd in het 

concept Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, waarin ook is opgenomen: “uitsluitend voor 

uitplaatsing van het transportbedrijf op Middelland”. De uitwerking was, zo dachten wij, geheel in lijn 

met de raadsinformatiebrief die we op 20 december 2011 over het Convenant Bedrijventerreinen 

hadden gekregen en de uitspraak van de wethouder tijdens de behandeling in januari. 

Voorzitter, tot onze grote verbazing is echter gisteren een raadsinformatiebrief met datum 26 

juni 2012 gepubliceerd, waarin over de gesprekken met de Provincie over het convenant staat, en nu 

citeer ik weer: “Door Woerden zijn in deze periode de wensen van haar gemeenteraad meegenomen in 



 

 

de tekstvoorstellen”, waarmee naar ons oordeel gesuggereerd wordt dat de gemeenteraad de wens had 

om de spelregels te veranderen, want verderop in de nieuwste raadsinformatiebrief staat aangegeven 

dat overal in de tekst van het convenant, dat op 4 of 5 april al ondertekend is, de term “schuifruimte 

ten behoeve van transportbedrijf Snel” is vervangen door de term “schuifruimte voor 

herstructurering”. 

Voorzitter, wij nemen nadrukkelijk afstand van dat idee dat het onderhavige gebied voor 

andere bedrijfsdoeleinden ontwikkeld zou mogen worden. Het is in strijd met de informatie die wij ten 

tijde van het bekrachtigen van het voorkeursrecht hadden en zou voor ons tot andere overwegingen 

geleid hebben. In dit verband heb ik een laatste citaat uit de verslaglegging van de Commissie 

Bezwaar en Beroep, punt 9: “De commissie attendeert uw raad erop dat van de zijde van reclamanten 

is gesuggereerd dat uw raad op basis van verkeerde inlichtingen besluit tot het vestigen van het 

voorkeursrecht heeft genomen. Het ligt weliswaar niet op de weg van de commissie om te achterhalen 

hoe en op grond waarvan uw besluitvorming heeft plaatsgevonden maar de commissie attendeert uw 

raad er wel op om met dit punt zonodig rekening te houden in het kader van de heroverweging van het 

gewraakte besluit.” 

Voorzitter, Inwonersbelangen is van mening dat de bezwaren van de getroffen 

belanghebbenden gegrond zijn omdat de raad ten tijde van zijn besluit onvoldoende kennis had van 

het achterliggende motief van het college om toe te werken naar andere bestemmingen dan specifiek 

voor transportbedrijf Snel. Het raadsbesluit van 26 januari 2012 dient wat ons betreft dan ook herzien 

te worden of nog beter, het voorkeursrecht ingetrokken. 

Ter afsluiting, voorzitter, het moge duidelijk zijn dat Inwonersbelangen dit nu voorliggende 

raadsvoorstel niet kan steunen. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, mijnheer Olthof. Progressief Woerden, de heer Verbeij. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Dank u wel voorzitter. Wij kunnen heel kort zijn, 

het gaat namelijk nog steeds over het vestigen van het voorkeursrecht en er worden allerlei 

invullingen aan gegeven door andere partijen. Daar zijn we nog helemaal niet aan toe, dat heb ik dus 

steeds ook in de commissievergaderingen en ook in de vorige raadsvergadering die over dit punt ging 

beweerd. Dus wat ons betreft kan dit voorstel gewoon doorgaan. Wij staan achter het voorstel en hoe 

de zaak dan op termijn allemaal gaat lopen zullen we tegen die tijd nog kritisch gaan volgen.  

Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. De heer Hoogeveen, D66. 

 



 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Ja voorzitter, het voorkeursrecht is nu eenmaal gericht op de 

bescherming van de positie, dat vonden we in januari. We hebben daar toen kanttekeningen bij 

gemaakt, gelezen ook het advies van de Commissie Bezwaarschriften, zien we geen aanleiding om nu 

iets anders te vinden maar nadrukkelijk met diezelfde kanttekening. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel heer Hoogeveen. Dan de ChristenUnie/SGP, de heer De 

Wit, ga uw gang. 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Dank u wel voorzitter. Ja, we hebben nu een lastige 

situatie voor ons: als we de bezwaren, die hebben we tot ons genomen en we moeten wel tot de 

conclusie komen dat er in principe in deze bezwaren geen nieuwe bezwaren zijn gevonden die al 

eerder in deze politieke arena zijn genoemd. Wij zullen dan ook het voorstel steunen, maar we 

worstelen wel erg met de situatie van: enerzijds bestaat er onduidelijkheid over de interpretatie, of 

gaat het gebied alleen naar Snel of is dit nou ook schuifruimte? We hebben het de wethouder een 

aantal keer horen zeggen maar binnen onze fractie zijn daarover soms ook andere afwegingen 

gemaakt en ik denk dat het ook belangrijk is dat, wat de heer Verbeij ook net zei, wij zijn ook nog niet 

toe aan verdere invulling van dit gebied. 

Wel hebben we nog een aantal vragen over de technische ingrepen die noodzakelijk zijn als 

hier een gebied ontwikkeld gaat worden: hoe zit het nou met die hele wetering in dat gebied, ik denk 

dat dat belangrijke vragen zijn die eerst boven tafel moeten komen voordat we verdere invulling 

geven aan dit gebied.  

Ik dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. Tenslotte de heer Van Der Does. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Dank u wel voorzitter. Voorzitter, ik kan 

meegaan met het voorstel, ik denk dat de heer Verbeij het beste mijn argumentatie verwoord heeft. 

Dank u wel. 

De VOORZITTER: Dank u wel. Het woord is aan wethouder Duindam. 

 

Eerste termijn beantwoording wethouder Duindam 

 

Wethouder DUINDAM: Voorzitter, dank u wel. Ik ga gewoon in op de vragen die zijn 

gesteld, ik hoef hier geen algemene exposé meer over te houden, hoewel ik niet uitsluit dat dat bij de 

beantwoording wel gaat gebeuren.  



 

 

Is er nou door het wegvallen van Snel minder schuifruimte nodig? Ja, waarschijnlijk wel want 

Snel had een vraag van ongeveer 5 hectare en er is in Woerden een vraag geïnventariseerd van 34 

hectare, dus we gaan van 34 naar 29 hectare en we hebben beschikbaar 4,5 hectare waar de gemeente 

rechtstreeks kan sturen op de bestemming van de percelen en de gebruikers die daar mogen komen. 

We hebben daarnaast 7 hectare in wat grotere percelen en een aantal verdwaalde percelen op enkele 

bedrijfsterreinen waar wij nauwelijks op kunnen sturen omdat die in handen zijn van particuliere 

eigenaren. 

Dus er zit nogal een groot verschil tussen vraag en aanbod; en dat wisten we, en dat blijft zo.  

Het verschil tussen Kromwijkerdijk en Bijleveld is dat bij Bijleveld ingezet werd op een 

bedrijventerrein in eerste instantie van 35 hectare, mogelijk groeiend tot 70 hectare, nieuw, waarbij 

geen enkele relatie lag met herstructurering. Bij Kromwijkerdijk praten we over maximaal 7 hectare 

als we het helemaal inrichten door geen rekening te houden met de huidige inrichting, maar zetten wij 

maximaal in op herstructurering. Daar heb ik ook mijn raadsinformatiebrief over gestuurd om te laten 

zien hóe wij inzetten op herstructurering. 

We hebben inderdaad in januari in de commissie, en we hebben dat ook in andere commissies 

steeds gezegd, zowel bij mijn monde als bij monde van voormalig collega Cnossen, dat Snel géén 

exclusiviteit krijgt op dat terrein. Wij hebben gezegd: Willen wij Snel in Woerden kunnen behouden, 

dan zullen wij een terrein ter beschikking moeten stellen wat aaneensluitend de oppervlakte van Snel 

kan bieden. Dat was er niet, en dat was er gekomen door Kromwijkerdijk. Dat Snel nu de 

economische situatie gebruikt om af te haken betreuren wij, want het bleef een voorkeursbedrijf om 

daar te vestigen, ook omdat er binnenstedelijk dan een fantastisch gebied vrij komt waar nu slechts 

300 arbeidsplaatsen geboden worden en waar je dan veel beter op zou kunnen inzetten om daar meer 

toegevoegde waarde te creëren. Overigens, daar blijven we nog steeds op inzetten. 

Dus ik word erkend – hoorde ik net mijnheer Olthof zeggen - in wat ik inderdaad heb gezegd: 

niet exclusief voor Snel. Dan laat ik vastleggen wat het dan wel is, namelijk schuifruimte in het kader 

van herstructurering zoals wij van meet af aan hebben volgehouden, zoals D66 ook van meet af aan 

heeft gezegd: er mag in Woerden niets anders gebeuren dan herstructurering, wij wensen in Woerden 

geen nieuwe bedrijven aan te trekken en als dat gebeurt moet dat in het kader van herstructurering. 

Dat heb ik dan ook laten vastleggen in dat convenant, daar heb ik mij hard voor gemaakt, en volgens 

mij was dat de wens van de raad en heb ik ook nooit anders gezegd. Daarbij wil ik ook vermelden dat 

wat de Provincie wilde vastleggen in het convenant juridisch volstrekt onmogelijk is. Het is niet 

mogelijk om te zeggen: ik ga een terrein een bedrijfsbestemming geven exclusief voor één bedrijf.  

Dat kan niet. 

Wat betreft de wetering en allerlei andere zaken. Ik begrijp u heel goed als u zegt: we hebben 

meer duidelijkheid nodig over hoe die herstructurering zich gaat ontplooien. We zijn ook bezig om dat 



 

 

vast te leggen in een herstructureringsplan, dat is geen sinecure, nogmaals, ik verwijs naar mijn 

raadsinformatiebrief, er moet een hoop voor gebeuren, er moeten zelfs nog een aantal juridische 

instrumenten ontwikkeld worden, willen wij als gemeente in staat zijn om niet alleen één keer maar 

meerdere keren achter elkaar te kunnen sturen op herstructurering en het effect wat dat binnenstedelijk 

moet hebben. Wij gaan dus ook voorlopig géén fysieke maatregelen treffen in het gebied 

Kromwijkerdijk. Er moet, ook voor ons, onomstotelijk bewezen worden dat een bedrijf wat een 

aanvraag heeft voor uitbreiding door middel van herstructurering, niet gehuisvest kan worden op de 

beschikbare terreinen. Als dat vaststaat, dan zullen wij u een voorstel doen om dat bedrijf te gaan 

huisvesten in Kromwijkerdijk, en niet eerder dan dat. Dat betekent ook dat wij niet gaan werken met 

een omvattend bestemmingpslan voor het hele gebied, want dat is weer zo'n rammelend juridisch 

instrument. Als wij dat doen dan kunnen we voor 6 maanden volhouden een voorkeursrecht voor 

bedrijven uit Woerden, en dan vervalt dat voorkeursrecht; dan mag ieder bedrijf wat past binnen die 

bestemming zich daar vestigen en dat willen we niet. 

Dus we zullen steeds met postzegelbestemmingsplannetjes komen om te laten zien dat er een 

bedrijf is dat zich ergens anders kan vestigen, dat er een bedrijf is dat zich schikt naar de 

herstructureringsvoorwaarden die wij stellen, die wij nog gaan stellen en die ik ook nog met u ga 

bespreken. Dan kunt u ook daarover, zoals u ook aangeeft vanavond, en zeer terecht dat u dat doet, uw 

mening geven.  

Voorzitter, tot zover. 

 

De VOORZITTER: Fijn, dank u wel. Even de tweede termijn, ik ga even langs die partijen die 

nog enige aarzeling in hun betoog hadden. Het CDA. 

 

Tweede termijn raadsleden  

 

Mevrouw VAN SOEST (CDA): Ja voorzitter, dank u wel, wij stemmen in met het 

raadsvoorstel maar wij behouden ons net als in januari het recht om in het vervolgtraject een andere 

mening te hebben. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Inwonersbelangen, u was tegen? De heer Olthof. 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Ja voorzitter, dat is waar, alleen één kleine, het lijkt 

muggenzifterig maar het is toch een wezenlijk verschil: ik heb niet gezegd, wat de wethouder zegt, 

“niet exclusief voor Snel”, ik heb geciteerd dat erin staat dat er geen sprake is van een expliciete 

overeenkomst met Snel. Dat vind ik wel anders.  



 

 

 

De VOORZITTER: Waarvan akte. Ik kijk nog even naar de heer De Wit, ChristenUnie/SGP. 

 

De heer DE WIT (ChristenUnie/SGP): Ik had al ingestemd met het voorstel. 

 

De VOORZITTER: O, ik dacht dat u nog even de kaarten enigszins tegen de borst hield. Mag 

ik ook vaststellen dat Inwonersbelangen toch akkoord gaat? 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Nee voorzitter, dat mag u niet voorstellen. 

 

De VOORZITTER: Ik kom alweer rap op mijn schreden terug, op deze dwaling zou ik haast 

zeggen. Dan stel ik vast dat alle partijen voor zijn met uitzondering van Inwonersbelangen. Zij worden 

geacht tegen dit voorstel te hebben gestemd. Dan heeft u conform besloten. Dank u wel. 

 

 

9. Raadsvoorstel (12R.00165) inzake Jaarstukken 2011 en programmabegroting 2013 VRU 

 

De VOORZITTER: Dat is hamerstuk 9 geworden dus dat wordt afgevoerd.  

 

 

10. Raadsvoorstel (12R.00160) inzake Reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg 

 

De VOORZITTER: Ik neem aan dat alle partijen daar iets over willen zeggen, ik ga gewoon 

het rijtje weer af en ik begin bij het CDA. Mevrouw Streng, aan u het woord. 

 

Eerste termijn raadsleden 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Ja voorzitter, dank u wel. Nu we toch tot behandeling zijn 

overgegaan, ik heb al enige spreektijd gehad dus ik zal het wat korter houden. Wij zijn van mening dat 

het nu niet aan de raad is om over deze beleidswijzigingen te besluiten. Bespreek de plannen eerst met 

de sportverenigingen zelf, beantwoord de vragen, betrek hen in het proces en neem de onduidelijkheid 

die er nu heerst weg. Als CDA ondersteunen we zeker het streven naar harmonisatie en zien we ook 

zeker dat er wat gedaan moet worden aan de verhouding van de bijdragen van de gemeente ten 

opzichte van de bijdragen van de verenigingen. We hebben hier eerder, ten tijde van discussie rondom 



 

 

het sportveldenbeheersplan, nadrukkelijk de aandacht voor gevraagd, maar als raad kunnen we nu niet 

beoordelen of de taakstellingen zoals voorgesteld door het college uitvoerbaar zijn, en welke 

verstrekkende gevolgen dat heeft voor de verenigingen zelf. 

Tot slot een opmerking over die voorgestelde harmonisatie. Vertaal die doelstelling om te 

komen tot harmonisatie niet alleen naar een financiële taakstelling, maar zie dit als een proces wat in 

samenspraak met de verenigingen hoort te ontstaan, waarbij eerst gekeken wordt naar welke 

mogelijkheden er allemaal nog liggen op het gebied van het bevorderen van onder meer onderlinge 

samenwerking en ook op het gebied van onderhoud. En vooropstellend: de winst die op dat gebied 

nog valt te behalen stel je vervolgens de financiële taakstelling op om te komen tot harmonisatie van 

de tarieven, maar dan middels een breed gedragen en transparante methode. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, mevrouw Streng. De heer Tuit. 

 

De heer TUIT (VVD): Ja voorzitter, dank u wel. Voor ons ligt het raadsvoorstel inzake de 

reactie van het college op de beleidsoverwegingen sportoverleg. Maandag 28 mei heeft het 

Sportoverleg ons verteld wat zij vinden van het voorstel en in deze veranderende economie zal 

iedereen zijn steentje bij moeten dragen; het begrip “slanke overheid – sterke samenleving” passeert 

dan ook vaak de revue en geldt natuurlijk ook voor de sportclubs. 

De afgelopen week hebben een aantal sportverenigingen zich tot ons gericht en hebben hun 

zorgen uitgesproken over het plan dat voor ligt. Met name de systematiek voor het berekenen van de 

vierkante meterprijs is voor een aantal clubs niet transparant. Uiteraard is ook de VVD van mening dat 

er gekomen moet worden tot een harmonisatie van de tarieven, maar wat wij van belang vinden is dat 

de clubs begrijpen hoe tot de vierkante meterprijs wordt gekomen zodat dit uit te leggen is aan de 

achterban voor een eventuele contributieverhoging. Vandaar dat wij met een amendement zijn 

gekomen, die zal mijn collega Brouwer zometeen even voorlezen. Wat we hierbij wel van belang 

vinden is dat er rekening wordt gehouden met de positie die sportclubs in de kleine kernen innemen en 

hun beperkte draagkracht aldaar, vanwege de sociale cohesie die daar wat anders ligt dan in de stad 

Woerden zelf. 

De clubs hebben aangegeven het te snappen dat in tijden van bezuinigingen ook zij hun 

steentje bij moeten dragen; iedereen draagt tenslotte zijn steentje bij. Woerden is erg vooruitstrevend 

op het gebied van sport en de VVD zou graag willen dat dit zo blijft. Zo heeft u allen kunnen zien wat 

voor animo de triatlon had in Woerden en nog een aantal andere evenementen waar toch grif naartoe 

gekomen wordt. Om dit te bereiken zullen alle partijen samen moeten werken en roeien met de riemen 

die we hebben, ook al is dat een sportvereniging die niet in het voorstel zit. In samenwerking met de 



 

 

gemeente Woerden kunnen we Woerdense sporten op het niveau houden dat we hebben, alle 

schouders eronder zal ons helpen deze tough job te realiseren. 

Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. Dan gaan we naar Inwonersbelangen, de heer Den Boer. 

 

De heer DEN BOER (Inwonersbelangen): Voorzitter, dank u wel. Om te voorkomen dat ik 

eindeloos ga herhalen wat anderen al gezegd hebben: voor Inwonersbelangen is het verhaal eigenlijk 

heel helder. Als gemeente Woerden staan we heel sterk richting het sportgebeuren. We willen hebben 

dat de kinderen gaan sporten, we willen hebben dat de mensen gaan sporten en ik denk dat je daarmee 

de bekende kreet “een sterke samenleving” creëert, en een gezonde samenleving, en in die zin denk ik 

dat het ook goed is dat je een nieuw sportbeleid maakt en dat je je zaken weer netjes op orde wil 

hebben. 

Maar ik denk dat het ook goed is om dat gevoel van “we horen erbij, we worden gehoord”, dat 

bij de sportverenigingen op dit moment wat minder sterk aanwezig is, heel verstandig zou zijn dat we 

eerst nu de zaken goed voorbereiden, dat we de geluiden die bij de sportverenigingen zijn kunnen 

wegnemen. De mensen bij de sportverenigingen willen zeker gaan deelnemen aan een stuk 

bezuiniging maar op het moment dat het nu doorgaat zoals het er nu voorstaat denk ik dat we een 

hoop weerstand creëren; en juist die weerstand moeten we niet hebben. Ze willen meewerken, ze 

willen bezuinigen, maar ze willen antwoorden, ze willen helderheid, ze willen kijken waar ze in de 

toekomst zijn. Op grond daarvan zegt de fractie van Inwonersbelangen: laten we nu eerst ons 

huiswerk goed maken en laten we na het reces de zaak met de antwoorden en de sportverenigingen 

kortsluiten, en dan kunnen we verder. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, mijnheer Den Boer. Progressief Woerden, de heer 

Abarkane, aan u het woord. 

 

De heer ABARKANE (Progressief Woerden): Ja voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we 

hebben wat collega-raadsleden gezegd hebben gehoord, en uiteraard kunnen we het daarmee eens zijn. 

Maar we hebben ook een plicht te doen, en daar moeten we voor staan. Ook wij denken aan de 

samenleving en denken daarbij “de sterkste schouders > de zwaarste lasten”. We zijn ook voor 

participatie van alle Woerdenaren bij de sport uiteraard maar zoals ik al net zei, het sportbeleid, daar 

moeten we toch iets meer mee gaan doen; en we hebben samen met ChristenUnie/SGP, de heer 

Brouwers zal dadelijk het amendement voordragen en dat ondersteunen wij van harte, voor de eerste 

termijn wil ik het daarbij laten. Dank u wel. 



 

 

 

De VOORZITTER: Fijn dank  u wel, heer Abarkane, dan gaan we naar D66, de heer Becht. 

 

De heer BECHT (D66): Dank u voorzitter. Net zoals verwoord door mevrouw Streng van de 

CDA-fractie hebben wij in het proces in de commissie gezien wat de reactie was vanuit de 

sportverenigingen in het proces wat nu gaande is: onduidelijkheid, onrust op een aantal zaken in 

communicatie ook met het ambtelijk apparaat. Ook geen duidelijkheid hoe bepaalde zaken ingevuld 

worden of vanuit welke uitgangspunten bepaalde gesprekken gevoerd worden. We hebben als D66-

fractie ook even de gedachte gehad “is dit nu het momentum om dit stuk op deze agenda van 

vanavond te plaatsen of niet?”, anders dan de CDA-fractie denken wij wel, waar natuurlijk ook in het 

uitvoeringsplan wat vormgegeven moet gaan worden het college en wethouder, ook in gesprek gegaan 

moet worden met de sportvereniging, gewerkt moet worden aan gedragenheid, vinden wij het wel 

belangrijk dat in ieder geval op hoofdlijnen de wethouder ook een aantal hoofdkaders van deze raad 

meekrijgt om van daaruit in die gesprekken aan gedragenheid te kunnen gaan werken. 

Kaders op hoofdlijnen, omdat we vinden ook dat er binnen die kaders wel speelruimte moet 

zijn voor de wethouder in het vormgeven van het uitvoeringsplan om in overleg met de 

sportverenigingen te kijken of de uiteindelijke uitkomst een stuk consensus kan zijn. Het 

maatschappelijk belang van de sportverenigingen, waarbij zelf in de commissie we ook zelf nog even 

de vraag hadden bij de keuze focussport / geen focussport. We denken inderdaad dat het amendement 

dat de D66-fractie samen met de fractie van de VVD en de ChristenUnie/SGP, nu dadelijk toegelicht 

door Simon Brouwer, indient, dat dat in feite ook voldoende ruimte geeft aan de wethouder om het 

proces in te gaan, waar ze uiteindelijk terug mee zal komen naar ons en wij gaan horen of een en 

ander met draagvlak bij de sportverenigingen ingeregeld kon worden of niet. Dank u. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, dan de heer Brouwer. Uw naam was al een paar keer 

gevallen dus u zult nu ten tonele moeten verschijnen voor het amendement. 

 

Indiener van het amendement, de heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Voorzitter dank u 

wel. Sport is vreugde en ontspanning. Die mag u even laten bezinken, ik kom daar zometeen nog op 

terug. Sporten is gezond voor het lichaam, zeker in deze tijd waarin veel mensen de hele dag achter 

een computerscherm zitten te werken kan het zeker geen kwaad om te bewegen. De politiek doet dat 

op dit moment ook, met de stappentellers en de actie van Woerden Actief. Sporten, daar houden wij 

wel van. Ontspannend is het ook, tenminste, de meeste sporten zijn dat. Of de heer Van Marwijk dat 

op dit moment ook vindt waag ik te betwijfelen, maar goed, dat even terzijde.  



 

 

Voorzitter, de meeste mensen worden lid van een sportvereniging omdat ze dat leuk vinden. 

Daar heb je dus ook wat over: financieel, qua tijd, qua inzet. De verhouding echter waar we 

momenteel in Woerden mee werken en die nu ook inzichtelijk is gemaakt, daar schrik je dan toch wel 

van. Wil iemand gaan vissen, dan koopt hij een hengel, schaft een vergunning aan en hij kan 

beginnen. Daar betaalt de gemeente niets aan mee, en toch is het een sport. De gemeente Woerden 

financiert echter maar liefst 90% van de kosten van de meeste verenigingen; die verhouding is toch 

eigenlijk niet meer sportief te noemen. 

Hiermee is de toon gezet, zeker in een tijd waarin de gemeente al haar taken tegen het licht 

houdt. Dat beamen overigens de verenigingen zelf ook. Als raadslid, zo is me meegegeven toen ik 

begon, heb je twee taken: ten eerste de kaderstellende en ten tweede de volksvertegenwoordigende. 

Vandaar dat wij de brief van het college met veel belangstelling gelezen hebben, daarnaast ook de 

reacties van de verenigingen hebben gewogen. Dank ook aan de vele mensen die ons als raad met 

vragen en constructieve meningen hebben benaderd. 

College, maak daar dan ook gebruik van. Bijvoorbeeld mensen die 3 jaar geleden gewerkt 

hebben aan de harmonisatie van de tarieven. Daar zit veel kennis en bereidheid, gebruik die dan ook. 

De handschoen is geworpen, zeg maar. Daarnaast ook dank aan de ambtenaren die al heel veel zaken 

hebben uitgezocht en ook met ons gedeeld hebben. 

Voorzitter, dan blijven twee zaken staan. Er is veel onduidelijkheid bij de verenigingen over 

de cijfers en de uitleg daarvan. Bijvoorbeeld de brief die we ontvingen waaruit blijkt dat we inderdaad 

niet alle cijfers goed op een rijtje hebben. Ook in de bijeenkomst die we maandagavond hadden met 

een aantal sportverenigingen kwam dat naar voren. Er zitten gewoon een heleboel cijfers die gewoon 

net niet kloppen of soms nog wat meer niet kloppen. Er zal bezuinigd moeten worden, dat is de 

tweede zaak die blijft staan, om in balans te komen met inkomsten en uitgaven. In dit raadsvoorstel 

vinden we die beide onvoldoende terug. Weliswaar komt er een uitvoeringsplan, maar hoe dat wordt 

ingevuld is onduidelijk. 

Vandaar dat we het raadsvoorstel wat willen aanscherpen, door heldere kaders mee te geven. 

We zullen dan ook een amendement indienen, dat lees ik zometeen voor en dat wordt mede ingediend 

namens D66, VVD en Progressief Woerden. Op die manier kan het college wel verder met het 

uitvoeringsplan, want zonder raadsvoorstel is er geen mandaat voor het college.  

Voorzitter, zoals het raadsvoorstel er ligt moeten wij ja zeggen tegen een uitvoeringsplan wat 

er nog niet is. Dat vinden wij niet de juiste weg. In die zin deel ik dan ook de opmerkingen van 

mevrouw Streng wel, en per vereniging zal er dus in deze overgangsfase misschien wel wat maatwerk 

mogelijk moeten zijn. Vandaar ook de oproep om in overleg te zoeken naar draagvlak –  waarbij we 

ons best realiseren dat je het nooit voor iedereen 100% naar de zin kunt maken. Hierbij vragen wij het 

college dan ook om onze bezorgdheid daarin mee te wegen indien de uitwerking de verenigingen 



 

 

onevenredig gaat raken. Het omvallen van een vereniging is niet het doel, dat moet worden 

voorkomen. Een goede uitleg, onderbouwing en communicatie zijn daarbij essentieel. Er moet geen 

ruis zitten in de onderliggende berekeningen. 

Voorzitter, een goede verstaander weet waar ik op doel, de slogan waar ik mee startte: “Sport 

Is Vreugde En Ontspanning”, dat slaat op SIVEO, een club die ons afgelopen week gevraagd heeft en 

de bereidheid had om ook daarin met ons mee te denken. Een van de clubs die dus ook aan de bel 

getrokken hebben. Wat ons betreft qua karakter ook een dorpsclub, ook daar kun je rekening houden 

en zou je een kader van kunnen maken. Dan ga ik nu over tot het voorlezen van het amendement, als u 

dat goed vindt, mijnheer de voorzitter. 

 

Amendement 1 Amendement inzake kaderstelling Reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg 
Ondergetekenden stellen de gemeenteraad, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, ter behandeling van het 
raadsvoorstel inzake Reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg voor om de beslispunten 1 en 2 uit 
het raadsvoorstel te wijzigen in: 
De raad besluit: 
- 1. kennis te nemen van de reactie van het college op de Beleidsoverwegingen van het Sportoverleg; 
- 2. het college bij de invulling van het uitvoeringsplan als kaders mee te geven: 
a. Dat de tarieven geharmoniseerd dienen te worden; 
b. Dat het uitgangspunt qua financiering is dat de verdeling 90% gemeente / 10% vereniging geherijkt wordt naar 
80% gemeente / 20% vereniging; 
c. Dat de verhoging van de tarieven ten minste € 160.000 oplevert; 
d. Dat de taakstelling voor buitensport wat betreft beheer en onderhoud ten minste € 50.000 oplevert; 
e. Dat het college bij de invulling zorg draagt voor een zo breed mogelijk draagvlak bij de betrokken verenigingen; 
- 3. de oude sportnota "Beleid in Beweging" in te trekken. 
De indieners: 
Simon Brouwer, ChristenUnie/SGP 
George Becht, D66 
Rachid Abarkane, Progressief Woerden 
Frank Tuit, VVD 
 
 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. We zullen zo kijken of de wethouder de handschoen 

oppakt zodat de teerling geworpen kan worden, maar dan gaan we eerst nog even naar de heer Van 

Der Does. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Ik stem niet in met de behandeling van 

vanavond, ik wil het over het reces heen tillen en ik denk dat de heer Den Boer goed verwoord heeft 

wat mijn gedachten zijn. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. Dan gaan we nu naar wethouder Ypma voor de 

beantwoording. 

 

Eerste termijn beantwoording door wethouder Ypma 

 



 

 

Wethouder YPMA: Dank u wel voorzitter. Ja, ik was nog wat slogans van andere 

verenigingen aan het zoeken maar het lukt me niet zo snel om daarmee te komen.  

Voorzitter, een heldere bijdrage vanuit de raad. Een raad die sport hoog in het vaandel heeft, 

een gemeente die sport hoog in het vaandel heeft, ook een college die sport ontzettend belangrijk 

vindt, dat staat ook in ons collegeprogramma en wij dragen dat ook absoluut met elkaar uit. Daarom 

hebben we deze reactie ook genoemd “ Samen Sterk in Sport”. Dat past bij de beweging die we 

maken als slanke overheid, sterke samenleving, en wij kiezen ervoor om als doelstelling te stellen: alle 

Woerdenaren in beweging. Ongeacht je leeftijd, beperkingen en financiële achtergrond moet iedereen 

kunnen sporten in onze mooie gemeente.  

En voorzitter, zijn we er dan, met dit voorstel en met deze beleidsoverwegingen? Nee, dit is 

slechts de start, denk ik, van een proces waar we wel al een tijd mee bezig zijn. We praten al langer 

over harmoniseren van de tarieven. Inmiddels, dit is mijn tweede periode dat ik Sport in de 

portefeuille heb, het is het enige onderdeel dat ik vanuit mijn vorige portefeuille heb meegenomen, en 

ik heb daar nooit geheimzinnig tegen u over gedaan: het is een behoorlijke bende op het gebied van 

sport. Er is met iedere vereniging een andere afspraak gemaakt. Het is ontzettend ingewikkeld om 

daar duidelijkheid over te krijgen. Daar hebben we hard aan gewerkt de afgelopen periode, dus wat 

we hebben gedaan: we zijn met de aanleg van de kunstgrasvelden – want we zijn tegelijkertijd 

gewoon verder gegaan met ervoor zorgen dat we een voorzieningenniveau hebben wat past bij die 

ambitie om alle Woerdenaren te laten bewegen, dat heeft uw raad ook zelf vastgesteld –  daar zijn we 

ook mee verder gegaan. In die tijd zijn we ook verder gegaan met het harmoniseren van tarieven. We 

wisten nog niet precies waar we dat op moesten baseren dus hebben we dat op de vierkante meterprijs 

voor kunstgrasveld zoveel mogelijk geharmoniseerd de afgelopen 3 jaar. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. En in deze beleidsvoorstellen maken we eigenlijk een 

volgende stap. We hebben dus alle werkelijke kosten in beeld gebracht, we weten nu dus precies hoe 

de historische bepaalde betrokkenheid vanuit de gemeente per vereniging is, dus we weten waar we 

bepaalde investeringen hebben gedaan, we weten waar we bijgedragen hebben aan leningen, we weten 

waar pacht geheven wordt, waar huur geheven wordt, waar het eigendom is en hoe dat verdeeld is, 

waar de bijdragen zijn in onderhoud, wat de huurprijs is, en ga zo maar door, want het is echt serieus 

per vereniging een andere afspraak. 

Voorzitter, daarom zijn we als college ontzettend blij met het Sportoverleg, dat ons een 

degelijk advies heeft gegeven over het te voeren nieuwe sportbeleid, de beleidsoverwegingen. Het 

Sportoverleg heeft dat gedaan als onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente. We hebben daar wel 

verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd om ook de verschillende verenigingen in Woerden 

daarbij te betrekken en wij hebben daar als college veel waardering voor.  



 

 

Voorzitter, we weten dus wat de werkelijke kosten zijn, we weten dus hoe precies die 

verdeling is, die historische verdeling, en vervolgens hebben we een advies gekregen van ons 

onafhankelijke adviesorgaan; en nu is het aan u om kaders te bepalen over waar we heengaan. Welke 

visie hebben we nu op sport voor de komende jaren? 

Voorzitter, ik zou het dan ook heel prettig vinden als uw raad vandaag instemt met de reactie 

van het college, dus mijnheer Brouwer: niet alleen 'kennis nemen van', ik zou het toch erg op prijs 

stellen als uw raad instemt met de reactie van het college. Ik vind het zeer logisch dat u daarbij 

aangeeft in het amendement om kaders mee te geven, nou, en dan het voorstel zoals dat door de heer 

Brouwer is verwoord als tweede voorstel. Dus het lijkt mij uitstekend om dat toe te voegen aan het 

besluit, dat is ook de bedoeling vanuit het college, het staat ook in het raadsvoorstel: dat een aantal 

zaken nog onderzocht en uitgewerkt moet worden. Verder staat ook bij Financiën dat er per 

vereniging ook maatwerk geleverd zal worden. Dat zullen we ook wel moeten want er zijn nou 

eenmaal contractuele verplichtingen met verenigingen en er zijn allerlei verschillende situaties 

gerezen. Dat maakt ook dat wij u voorstellen om over 4 jaar een bepaalde taakstelling te gaan behalen. 

Die taakstelling is conform wat de heer Brouwer zojuist heeft voorgelezen, dus volgens mij maakt uw 

amendement het voorstel alleen maar nog scherper; en is dat een winstpunt voor vanavond. Ik wil u 

alleen meegeven om in te stemmen met het voorstel in plaats van alleen kennis te nemen ervan. 

Voorzitter, ik denk dat het goed is als de raad nu met kaders een focus aangeeft, een focus om 

inderdaad te kiezen voor de manier waarop het Sportoverleg ons adviseert om om te gaan met het 

voorstel, dus het sociale ontwikkelingsmodel te kiezen als het model waarmee we verdergaan op het 

gebied van sport. Een focus aangeven voor focussporten en voor basissporten, waarbij we 

voorspelbaar maken waar verenigingen aanspraak op kunnen maken. Want vergis u niet, dat is op dit 

moment voor onze ambtelijke organisatie buitengewoon ingewikkeld, om te kijken: hoe moeten we nu 

precies omgaan met verschillende sportverenigingen, of het nou kickboksen of de paardensport, noem 

maar op, polsstokspringen, met iedere vereniging, ze hebben onduidelijkheid hoe daarmee om te gaan. 

En dit soort kaders scheppen daar helderheid in. Het helpt ook om deze kaders ook mee te nemen, 

inderdaad, in de hoofdlijnen in de gesprekken met de verenigingen en het lijkt mij een uitstekend 

voorstel, de VVD geeft ook aan: de besturen, gaf mijnheer Tuit aan, moeten het ook kunnen uitleggen 

aan hun vereniging. Het is een tough job die we met z'n allen moeten maken, dus faciliteer die 

verenigingen daarin door ze de juiste cijfers te geven. We hebben ze tot nu toe geprobeerd om enig 

inzicht te geven in de uitwerking, en in de gesprekken met de verenigingen komen we er al achter dat 

een aantal dingen niet precies klopt, dus de cijfers moeten we inderdaad aanpassen zodat het helemaal 

juist is. 

 Ik denk dat het een ontzettend goed voorstel is, wat ook Inwonersbelangen deed, om het 

huiswerk goed te maken en na het reces per vereniging uit te komen met dat uitwerkingsplan, dat 



 

 

wederom aan uw raad voor te leggen zodat u daar ook nog uw mening over kunt geven, en vervolgens 

de tarieven aan te gaan passen als het gaat om de verenigingen. Dus op die manier kunnen we 

inderdaad de zaken netjes op orde krijgen en het goed voorbereiden; geluiden wegnemen en 

helderheid scheppen. 

 Ook D66 gaf aan: neem die kaders mee in de gesprekken en kom terug met een 

uitvoeringsplan. Ik hoop dat we ook de ChristenUnie daarmee voldoende duidelijkheid geven, dat de 

ruis in de onderliggende berekeningen er uit halen, oftewel: als u instemt met deze kaders gaan we 

hiermee verder, gaan we de precieze doorrekeningen maken, gaan we daarover in overleg met alle 

verenigingen en komen we terug met de precieze uitkomst per vereniging; en daar kunt u dan nog uw 

afweging over maken. 

 Dank u wel voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Dan gaan we nu naar de tweede termijn. De wethouder heeft even een 

klein tekstwijzigingetje voorgesteld, het woord “instemmen” te gebruiken in plaats van “kennis 

nemen”. Ik kijk even of de indieners... 

 

Tweede termijn raadsleden  

 

Indiener van het amendement, de heer BROUWER (ChristenUnie/SPG): Een klein detail 

natuurlijk, maar ik wilde even een schorsing aanvragen. 

 

De VOORZITTER: We schorsen even voor 5 minuten, dat u even kunt overleggen. 

 

3e  S C H O R S I N G 

 

 

De VOORZITTER: Leden van de raad mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen. Het woord 

is aan de heer Brouwer. 

 

Indiener van het amendement, de heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Dank u wel 

voorzitter. Ja, we hebben eventjes overlegd, dank voor de schorsing, dat was even nuttig om even de 

hoofden bij elkaar te steken. Overwegende een aantal opmerkingen die we gehoord hebben, begrijpen 

wij dat de wethouder c.q. het college toch een heel duidelijk mandaat wil hebben zodat het zijn 

opdracht kan vervullen. Dat betekent dat wij dus besluiten in te stemmen met de reactie en de 

onderliggende documenten, dus feitelijk maken wij van “kennis nemen van” dus “instemmen”, 



 

 

waarbij wij wel de opmerking hebben richting de wethouder – en ik hoop dat ze die zometeen eventjes 

bevestigend wil beantwoorden - dat vóór de begrotingsbehandeling eind dit jaar in ieder geval het 

uitvoeringsplan terugkomt naar de raad zodat wij op dat moment van de inhoud kennis kunnen nemen 

en het ook met de begrotingsbehandeling mee kunnen nemen. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, ik ga even alle partijen langs voor een tweede termijn. 

Het CDA, heeft u nog een aanvulling? 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Ja voorzitter, dank u wel. Ik zal eerst nog een reactie geven op 

het amendement zoals het is ingediend en vervolgens zal ik even een bijdrage in tweede termijn 

geven.  

Wij stemmen niet in met het amendement zoals ingediend. Ik denk dat dat bij mijn bijdrage 

inmiddels wel helder wordt. De taakstellingen voor de verenigingen zoals voorgesteld door het 

college worden nu eigenlijk overgenomen alleen dan verwoord als kader voor het uitvoeringsplan, en 

met die kaders vooropgesteld wordt het gesprek met de verenigingen aangegaan. Dat vinden wij nu 

juist net de verkeerde volgorde. Niet nu de taakstelling opleggen en vervolgens vragen om 

medewerking, nee, het college heeft zijn reactie gegeven, nu is het de beurt aan de verenigingen om 

zo gezamenlijk te komen tot een uitvoeringpslan. Dat even als reactie op het amendement. 

De discussie gehoord hebbende kan ik ook constateren dat de coalitie zich sterk verenigd heeft 

en dus een meerderheid binnen deze raad kan instemmen met het voornemen ook ook de tarieven... 

 

De heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Voorzitter, ter interruptie: mevrouw Streng is van 

harte welkom zich bij ons aan te sluiten. 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Bedankt voor de uitnodiging maar ik ga daar niet op in. Dus de 

raad stemt in met die verdubbeling van de tarieven over een periode van 4 jaar; dan wil ik echt nog 

gebruik maken van een laatste strohalm om ons hart voor de sportverenigingen te laten spreken en ook 

vanwege de opmerking van de wethouder om kaders mee te geven. Dat zou ik dan willen doen door 

ons amendement “verzachting tariefsverhoging buitensport” in stemming te brengen, om het signaal 

af te geven dat wij als CDA, met de andere keuzes die wij maken in onze alternatieve begroting die 

later vanavond op de agenda staat, kunnen voorkomen dat verenigingen worden geconfronteerd met 

een verdubbeling van de tarieven. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Bij interruptie mijnheer de voorzitter. Nu de 

begroting ingebracht wordt is meteen even de vraag waar dan de dekking voor deze plezierige 



 

 

opstelling van het CDA vandaan komt. Het is mooi om minder te bezuinigen maar waar komt dan de 

dekking vandaan? 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Voorzitter, is het wenselijk dat ik eerst het amendement in 

stemming breng en daar dan op reageer? 

 

De VOORZITTER: U werd geïnterrumpeerd, hij wil graag even weten van “hoe onderbouwt 

u dat?”, want wie weet gaan ze anders wel met uw motie mee, dat is natuurlijk een beetje de 

achterliggende gedachte van de heer Tersteeg. 

 

Mevrouw STRENG (CDA):  Nou, zoals de laatste zin van het amendement zegt, in 

integraliteit van het dekkingsplan uit de alternatieve keuzes van het CDA, ik ga daar nu niet op in om 

daar een concrete post voor aan te wijzen, daar komen we later vanavond uitgebreid op terug met onze 

inbreng in het juni-overleg en het zou zonde zijn om nu daar de discussie over te laten gaan in plaats 

van over de sportverenigingen. Vandaar dat ik gewoon nu het signaal af wil geven dat met andere 

keuzes er mogelijkheden liggen de tariefsverhoging te verzachten. 

 

De heer BROUWER (ChristenUnie/SGP): Voorzitter, ter interruptie. Dan lijkt het mij een 

koninklijkere weg om dan dit amendement in te dienen want dan heeft u het ook over het 

dekkingsplan. Hier kan een raad nooit mee instemmen want u heeft geen dekkingsplan, want dat is 

niet vastgesteld. Volgens mij is dat technisch onmogelijk. 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Ik ben erg gevoelig om inderdaad een koninklijke weg te 

bewandelen, alleen nu hebben we het over het sport- en beweegbeleid dus wil ik mijn hart nog laten 

spreken en ons CDA-geluid nog laten spreken voor die sportverenigingen. Dan ga ik niet de discussie 

opeens ombuigen door alle ins en outs van onze CDA- alternatieve begroting... 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Bij interruptie mijnheer de voorzitter, dat is nou 

precies waar ik een probleem mee heb, want je gaat nu bij dit onderwerp vertellen dat je er zo 

enthousiast voor bent en later blijkt dat je er dan geen geld voor hebt. Dat vind ik echt heel lastig in dit 

soort debatten. Ik zou zeggen: laat dan zien waar het vandaan komt en onderbouw het dan. Ik vind het 

een goede suggestie om deze discussie straks voort te zetten bij de begroting want dan weten we wat 

het echt waard is. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Streng. 



 

 

 

Mevrouw STRENG (CDA): Voorzitter, ik zou deze discussie dan willen besluiten door ons 

signaal in stand te houden, ons amendement in te dienen en gauw door te gaan naar het volgende 

agendapunt zodat we dus gauw bij het juni-overleg komen en dan kunnen we daarover verder. Het 

amendement Verzachting tariefsverhoging buitensport. 

 

Amendement 2 Amendement verzachting tariefsverhoging buitensport 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, besluit om het eerste beslispunt in het 
besluit inzake reactie college op Beleidsoverwegingen Sportoverleg: 
1. in te stemmen met de reactie van het college op de beleidsoverwegingen van het Sportoverleg; 
te wijzigen in: 
1. in te stemmen met de reactie van het college op de beleidsoverwegingen van het Sportoverleg, waarbij de 
tarieven voor de buitensport op 15% van de kostprijsdekkende huur worden gesteld. 
De financiële paragraaf met betrekking tot de buitensport wordt daarmee als volgt aangepast: 
“Verhogen van de tarieven van buitensport voor focussporten. Zij betalen 20% van de kostprijsdekkende huur 
met een overgangstermijn van 4 jaar. Per vereniging zal maatwerk geleverd moeten worden. De huidige 
huurinkomsten voor de buitensport zijn €160.000. Dat is gemiddeld een dekkingspercentage van ongeveer 10%. 
De overige 90% is indirecte subsidie die nog niet (helemaal) zichtbaar is in de begroting. Verhoging van deze 
tarieven levert de gemeente minimaal €160.000,- op.” 
te wijzigen in: 
“Verhogen van de tarieven van buitensport voor focussporten. Zij betalen 15% van de kostprijsdekkende huur 
met een overgangstermijn van 4 jaar. Per vereniging zal maatwerk geleverd moeten worden. De huidige 
huurinkomsten voor de buitensport zijn €160.000. Dat is gemiddeld een dekkingspercentage van ongeveer 10%. 
De overige 90% is indirecte subsidie die nog niet (helemaal) zichtbaar is in de begroting. Verhoging van deze 
tarieven levert de gemeente minimaal € 80.000,- op.” 

CDA, Vera Streng.  

 

De toelichting zal ik omwille van de tijd niet gaan oplezen. U kunt dat prachtig meelezen op 

het scherm. Wel wil ik besluiten met de laatste zin: De benodigde dekking van € 80.000,- hiervoor 

kan worden gevonden in de integraliteit van het dekkingsplan uit de alternatieve keuzes van het CDA. 

Tot zover. 

 

De VOORZITTER: Fijn, dank u wel. Iedereen heeft de motie intussen op tafel liggen, die 

maakt ook onderdeel uit van de beraadslagingen. Dan ga ik naar de fractie van de VVD. 

 

De heer TUIT (VVD): Dank u wel voorzitter. Wij zouden natuurlijk meegaan met de tekstuele 

wijziging in het amendement en dan ook instemmen met het geamendeerde voorstel met die tekstuele 

wijziging, en dan nog even naar het CDA toe: uiteraard dragen wij sport ook een warm hart toe en 

geven wij de wethouder wel de ruimte om een onderhandelingspositie te hebben, want als wij hier niet 

mee instemmen staat zij met een soort van lege handen. 

 

De VOORZITTER: De fractie van Inwonersbelangen. 

 



 

 

De heer DEN BOER (Inwonersbelangen): Dank u wel. Er moet me eerst even iets van het 

hart. Ik denk dat de wethouder mij net even verkeerd begreep, daar ga ik in ieder geval van uit. De 

opmerking die ik net maakte behelsde het feit dat ik zei tegen de wethouder: “laten we nou eerst 

zorgen dat het gemor aan de poort geëvalueerd en weggepoetst is voor een groot deel, dat de mensen 

die mee willen gaan met de sportverenigingen ook gewoon meegaan, en dat we dan in september na 

dit reces met dit verhaal terugkomen”. Dat is een net andere variant. 

Als ik dan nog even kijk naar de tweede termijn: ik hoorde de wethouder zeggen dat er nog 

veel onduidelijk is. Dan zeg ik: ja, dat klopt. Dan moeten we duidelijkheid verschaffen. Het is 

ingewikkeld, ja dat klopt, dat hoor je bij die verenigingen ook, het is hartstikke ingewikkeld en die 

mensen willen helderheid. Er is voor mij absoluut, en dat is niet alleen voor mij maar voor de hele 

fractie van Inwonersbelangen, het zou ten enenmale doodzonde zijn als we straks een aantal clubs 

krijgen waar financieel de zaken niet meer goed gaan met als resultaat dat datgene wat wij vragen als 

college en als raad van Woerden: “lieve mensen, ga sporten”, dat dat niet meer kan. Dat zou zonde 

zijn. Dus de fractie van Inwonersbelangen blijft dan ook bij het punt staan dat we zeggen van “nou, ga 

eerst de problemen oplossen, kom na het reces terug, en dan kunnen we er zeker nog een keer positief 

over nadenken”. 

 

De VOORZITTER: De fractie van Progressief Woerden nog behoefte aan een tweede termijn? 

 

De heer ABARKANE (Progressief Woerden): Ja voorzitter, dank u wel. Wij stemmen ook in 

met het geamendeerde amendement; met het amendement van het CDA gaan we niet mee. 

 

De VOORZITTER: Dank u wel. De fractie van D66, de heer Becht. 

 

De heer BECHT (D66): Wij blijven mede-ondertekenaar van het amendement met de 

wijzigingen die nu ingebracht worden met inderdaad de toezegging van de wethouder met de 

invulling aan het uitvoeringsplan nog even terug te komen naar de raad met de individuele afspraken 

die gemaakt zijn. Ook op dat moment, en dat is ook voor de D66-fractie het moeilijke in deze 

discussie. Inderdaad niet alleen het financiële component maar ook het maatschappelijke belang, en 

dat verwachten we ook van de wethouder te horen, wat eventuele consequenties zijn met de afspraken 

die gemaakt zijn, en op basis daarvan ook waar nodig de discussie met elkaar voeren. 

 

De VOORZITTER: En tenslotte de heer Van der Does. 

 



 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Ja voorzitter, ik waardeer het immense werk 

dat verricht is voor deze nota want ik weet hoe gecompliceerd het is, maar ik heb toch even de 

boodschap dat we het beter na de recessie kunnen behandelen. Er zijn enorm veel onduidelijkheden, ik 

zag vanmiddag nog een of twee mails langskomen waarin de mensen het niet begrepen, dus ik denk: 

eerst eens even goed gaan praten, dan terugkomen met deze notitie.  

Dank u wel. 

 

Tweede termijn wethouder Ypma 

 

Wethouder YPMA: Voorzitter, ik zou graag de waardering die de heer Van Der Does voor dit 

proces aangeeft willen doorgeven naar onze ambtelijke organisatie want hier is echt heel hard aan 

gewerkt; en het is echt wel een mijlpaal als we van historisch gegroeide zaken toegaan naar 

geharmoniseerde nette tarieven waarbij de kosten leidend zijn en waarbij we ook kiezen voor de meest 

gunstige variant, die variant 2, vierkante meters, oppervlakte van de velden en de investeringen die we 

berekenen. Ik zeg u graag toe dat ik in oktober terugkom met dat uitvoeringsplan zodat u dat mee kunt 

nemen voor de begrotingsbehandeling. Dan kunt u ook uw eigen afwegingen maken over percentages 

etc. Dat maakt ons sterk in de onderhandelingen met de verenigingen want uiteraard, wie zei dat zo 

mooi, je kunt het nooit iedereen 100% naar de zin maken, zei mijnheer Brouwer ook. Dit geeft ons 

wel een stevig mandaat om het gesprek aan te gaan met de verenigingen. We zullen daarbij oog 

hebben, zoals uw raad ook aangeeft, voor de verschillende situaties waar verenigingen in zitten, 

mogelijk komen met een overgangsperiode voor een aantal verenigingen; en dat zal allemaal in dat 

uitvoeringsplan staat wat wij zullen communiceren in oktober. Maar hiermee kan ik zeker uit de 

voeten, dank u wel voorzitter. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, mag ik even een procedurele vraag stellen? 

Dat uitvoeringsplan, ik neem aan dat dat een raadsvoorstel wordt waar de raad dan over besluit, of ziet 

u dat dan als een stuk informatie? Want dat laat u nog even in het midden volgens mij. 

 

De VOORZITTER: De wethouder. 

 

Wethouder YPMA: Voorzitter, volgens mij is het goed als dat op de raadsagenda komt te 

staan. Qua termijnen enzo moeten we dan heel hard werken om oktober de raad te halen maar we gaan 

ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat we dat netjes via een raadsvoorstel in uw raad kunnen 

brengen. 

 



 

 

De VOORZITTER: Dan ga ik de twee amendementen in stemming brengen. Ik wil de partijen 

gewoon langsgaan. 

Ik begin met het amendement van ChristenUnie/SGP, D66, Progressief Woerden en VVD 

omdat dat het verstgaande is. 

 

CDA: tegen 

VVD: voor 

Inwonersbelangen: tegen 

Progressief Woerden: voor  

D66: voor  

ChristenUnie/SGP: voor  

Lijst Van der Does: tegen 

 

Dan is dat amendement aangenomen.  

Dan het amendement ingediend door het CDA, ik ga naar het CDA toe.  

 

CDA: voor  

VVD: tegen 

Inwonersbelangen: tegen  

Progressief Woerden: tegen 

D66: tegen 

ChristenUnie/SGP: tegen 

Lijst Van der Does: tegen 

 

Dan is dat amendement verworpen.  

En dan als laatste: kunt u instemmen met het geamendeerde besluit in de stemverhoudingen 

zoals u die net heeft gegeven bij het eerste amendement? Dat kunt u? Dan heeft u conform besloten.  

 

De heer BOM: Voorzitter, het is even buiten de orde maar ik probeer al zeker een minuut of 

tien internetverbinding te krijgen, en hiernaast mij ook, maar als er mensen zijn op de iPad die een 

voetbalwedstrijd zitten te kijken of iets dergelijks: nou ja, daar hebben we vorige keer problemen mee 

gehad, toen viel de verbinding ook weg. Ik heb geen internetverbinding en dat is een beetje vervelend 

als ik mijn stukken moet opzoeken. Dat wilde ik maar even aan u meegeven als u, ik zie de heer 

Gerling al lachen, misschien zit hij wel voetbal te kijken, in ieder geval, dat dus niet. 

 



 

 

De VOORZITTER: Dan stel ik voor dat er ééntje de voetbalwedstrijd bekijkt en af en toe de 

uitslag doorgeeft, als er een doelpunt valt dat we kunnen juichen. 

 

De heer BROUWER (ChristenUnie/SGP):  Voorzitter, valt dat wel onder een focussport? 

 

De VOORZITTER: Een focussport, helemaal goed. Goed, we gaan over naar agendapunt 11, 

dat is afgevoerd. Dat is de kaderstelling parkeerbeleid. Dan gaan we naar agendapunt 12, maar ik zie 

dat het 10 uur geweest is en u wilt altijd even schorsen om u even te vertreden. Ja mijnheer 

Hoogeveen, ik ben dat met u eens, ik wil ook liever doorgaan, maar u bindt mij met de handen zeg 

maar. Het presidium heeft dit allemaal zo met elkaar afgesproken, ik hou me aan uw richtlijnen. 

Willen we even schorsen? We schorsen even 10 minuutjes, klaar. 

 

4e  S C H O R S I N G  

 

 

11. Kaderstelling parkeerbeleid 

 

De VOORZITTER: Het agendapunt is afgevoerd. 

 

 

12. Raadsvoorstel (12R.00174) inzake Begroting 2013-2016 (juni-overleg) 

 

De VOORZITTER: Leden van de raad, mag ik u verzoeken plaats te nemen, ik wil de 

vergadering heropenen. Aan de orde is, als iedereen naar zijn plaats gelopen is, dan wil ik aan de orde 

stellen agendapunt 12, het raadsvoorstel inzake de begroting 2013-2016, juni-overleg. Daar is in de 

commissie al het nodige over gezegd, misschien dat u vanavond kort en krachtig nog wat accenten 

kunt leggen waarbij ik ook even naar de klok kijk: het is half 11. 

Wethouder Duindam heeft gevraagd om als eerste even het woord te krijgen. Wethouder 

Duindam. 

 

Toelichting, wethouder Duindam 

 

Wethouder DUINDAM: Voorzitter, dank u wel. Geachte raadsleden, dames en heren, zoals u 

waarschijnlijk zelf hebt gemerkt, in elk geval in onze omgeving heeft kunnen waarnemen: de crisis 



 

 

houdt nog even aan. Waar 2 jaar geleden bij ons aantreden gesproken werd van een mogelijk milde 

recessie, vermijdt nu niemand meer dat vreselijke woord. Of het nu een banken-, klimaat- of een 

economische is, het woord crisis wordt eraan verbonden. Woerden staat op de 36e plaats op de 

ranglijst van economisch sterkste steden in Nederland. Een werkloosheid van slechts 5,5%, een hoge 

mate van gevoelde veiligheid, een teruglopende criminaliteit, nog steeds worden er woningen 

gebouwd en verkocht, en niet te vergeten: Woerden is gestegen naar de vierde plaats qua financiële 

gezondheid in de provincie Utrecht. Hoewel Woerden het in vergelijking tot andere gemeenten goed 

tot zeer goed doet, heeft de crisis helaas wel vat op ons. We hebben te maken met teruglopende 

inkomsten uit ons Grondbedrijf, oplopende kosten in de bijstand en de sociale werkplaats, zowel als 

gevolg van groei in het aantal Woerdenaren wat hierop een beroep doet als door bezuinigingsingrepen 

van het Rijk. Vanzelfsprekend hebben de algemene Rijksbezuinigingen ook gevolgen voor Woerden. 

Tenslotte is wederom duidelijk geworden dat waar van onze ambities al jaren wordt geroepen 

dat deze groter zijn dan onze financiële mogelijkheden, dat ook nu weer om ingrepen vraagt voor deze 

en ook latere periodes. We zouden een ongeloofwaardige overheid zijn als dit niet tot ingrijpende 

maatregelen leidt.  

Het gevolg van dit alles is dat wij u vanavond een derde bezuinigingspakket van 4,5 miljoen 

euro moeten presenteren. Na de afgelopen 2 jaren een pakket van 14,5 miljoen euro samen met uw 

raad te hebben ingevuld, staan we nu wederom voor deze taak. Wie deze 4,5 miljoen niet kan zien in 

de context van de afgelopen 2 jaar doet het college, uw raad, onze ambtenaren en alle inwoners van 

Woerden die zich al hebben ingezet tekort.  

Het is onze visie dat wij voorrang geven aan het in stand houden van bestaande voorzieningen 

in en voor Woerden. Wij maken voor de komende jaren een totaal van 100 miljoen aan investeringen 

in die bestaande voorzieningen mogelijk. Investeringen in het afmaken van BRAVO, in het 

herbestraten, in groen, in fietsen, in scholen, in riolering.  

Het is onze visie dat wij dat moeten doen met een zo groot mogelijk beroep op lokaal 

gevestigde bedrijven en met een beroep op sociaal rendement. Het is onze visie dat wij moeten 

werken aan een slanke overheid. Al 2 jaar achtereen dalen de personeelslasten fors, dat zou sowieso 

nog 2 jaar doorgaan en we verbinden er nog een 5e jaar aan vast. Op deze wijze dalen de kosten voor 

de vaste formatie met 3 miljoen, ofwel 15% van het personeelsbudget. Er zijn weinig bedrijven die dat 

kunnen nadoen. Dat kan vooralsnog door natuurlijk verloop, maar vooral door het project Proces 

Management, waardoor de werkvloer in stelling gebracht wordt om slimmer werken te realiseren. Ook 

de inhuurkosten zijn drastisch gereduceerd. In onze visie op een slanke overheid gaan we prudent met 

gemeenschapsgeld om. Geld dat onnodig vastzit in gemeentelijk vastgoed maken we vrij om 

belangrijkere beleidsdoelen te kunnen nastreven. Het inkopen voor de gemeente dient niet alleen 

rechtmatig te gebeuren maar ook door onderhandeling tegen de meest gunstige voorwaarden en prijs. 



 

 

Het is onze visie dat we moeten inzetten op het versterken van de onderlinge verbanden in 

onze samenleving, kortweg: een sterke samenleving. We hebben gezegd dat dat nodig is om de cirkel 

van door de overheid niet waar te maken verwachtingen te doorbreken. Een cirkel die in 40 jaar is 

opgebouwd keer je niet in 2 jaar om. We hebben daarin nog veel te doen en nog meer te leren, wat 

werkt wel, wat werkt niet, welke stap heeft effect, welke stap minder of geen. 

Het is wat het college betreft met name op hoe wij dat streven kunnen bereiken dat wij met de 

raad en de samenleving in dialoog dienen te zijn. Dat mag wat ons betreft veel intensiever en daar 

zetten we extra budget voor in. Want er is niet één juist ontwerp of één juist beleid of één juiste keuze 

in dezen. Het effect moet naar onze visie zijn dat solidariteit met mensen niet het gevolg is van 

ruimhartig overheidsingrijpen van uitkering of instituties, maar dat de basis voor overheidshandelen 

een sterke solidariteit, inderdaad, te herwinnen solidariteit tussen mensen is. 

Deze visie is uitgewerkt in de manier waarop wij de Wmo, de sociale werkplaats, de 

schuldhulpverlening, jeugdzorg, verzorgen of gaan verzorgen, en leidt tot de instelling van de sociaal 

makelaar. Eén sociaal makelaar die zorgt voor één loket voor de burger, waar eerst beoordeeld wordt 

of in de eigen omgeving nog krachten in te zetten zijn voordat een beroep gedaan wordt op dure 

instituties. 

Het is onze visie dat kosten die de overheid maakt, in redelijkheid teruggelegd mogen worden 

in de samenleving. Sport is belangrijk, zoals u net hoorde, maar niet iedereen sport. Om van de 

gemeentelijke kosten voor buitensport slechts 10% bij verenigingen in rekening te brengen is 

onredelijk. De invoering van 20% kostenvergoeding (dus nog steeds: het overgrote deel blijft voor 

rekening van de gemeente) zal in de komende jaren geleidelijk zijn beslag krijgen. De binnensport 

betaalt al jaren 40% van de werkelijke kosten.  

Het is onze visie dat wij moeten inzetten op optimaal gebruik van aanwezige culturele 

voorzieningen door samenwerking en concentratie, zoals verwoord in de recent verschenen 

Cultuurbrief. Klooster, Stadsmuseum en bibliotheek hebben daarin een prominente rol.  

Het is onze visie dat particulier initiatief veel vermag zonder overheidssteun, zoals de 

Kunstkring laat zien, die nu op eigen kracht ruimte in Kamerik gevonden heeft en actiever als nooit 

tevoren, zoals met een zomertentoonstelling in het Stadsmuseum, op de voorgrond treedt.  

Gezonde gemeentelijke financiën maakt mogelijk wat wij in Woerden wensen te bereiken. 

Woerden kent nog steeds een lage lokale belastingdruk in vergelijking met omringende gemeenten. 

Zeker, die verslechteren wij met de ozb-verhoging. Het is onvermijdelijk gebleken om 5%, ruim 1 

miljoen op ruim 19 miljoen aan totale bezuinigingen door ozb-verhoging door te voeren. We blijven 

op de kleintjes letten, zoals degeneratievergoedingen die steviger opgelegd kunnen worden, ook door 

mogelijk met reg & fiber tot een overeenkomst te komen, door de kosten van heffingen en inningen 

van andere belastingen te reduceren. Dat blijft ook nodig. Met de Wet HOF en de Wet op 



 

 

Schatkistbankieren liggen er onredelijk zware ingrepen in de gemeentefinanciën en haar discretionaire 

bevoegdheden op de loer.  

Tenslotte, dit is een in hoge mate onvoorspelbare tijd. Op Europees niveau blijft 

onduidelijkheid over de redding van de euro voortduren. De bijdrage van Nederland aan die redding 

varieert afhankelijk van wie er in het Catshuis de dienst uitmaakt: Rutte, Wilders of Roemer, dat 

maakt nogal een verschil. Als in september na de verkiezingen de 1,9 miljard die is ingeboekt met het 

schrappen van de onbelaste kilometervergoeding vervalt, dan is de kans groot dat de rekening daarvan 

weer bij de gemeente komt te liggen. Dan liever Pechtold. 

En dan op ons niveau: welke decentralisatie gaat door? Met welke mogelijkheden? Zowel 

beleidsmatig als financieel, en in welk tempo? Kortom: hoewel de begrotingsdiscipline, zowel 

financieel als inhoudelijk, de afgelopen 2 jaar sterk is toegenomen heeft dat nog niet tot extra  

voorspelbaarheid in die begroting geleid. Trouwens, over Europees gesproken: we werken nu aan 

aanvragen gericht op de verwerving van gelden uit het Europees sociaal fonds, en uit het Europees 

fonds Regionale Ontwikkeling voor de periode na 1 januari 2014. Zo geven wij een volgend college 

een vliegende start op langjarige onderwerpen zoals de inrichting van het nieuwe werkbedrijf, de 

regionale samenwerking met Stichtse Vecht en de Ronde Venen en de economische structuur in 

Woerden. Het zijn deze en andere onzekerheden beste raadsleden, die onze taak altijd weer tot een 

fascinerende en uitdagende maken. Ik hoop en verwacht dat wij in Woerden verder zijn dan in Den 

Haag, dat wij naar de lange termijn durven kijken en maatregelen durven te nemen die niet alleen nu, 

maar gedurende langere tijd van Woerden een meer dan gemiddelde gemeente maken. 

Het woord over de door ons voorgestelde bezuinigingen is aan u.  

Dank u. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel, wethouder. Het woord is inderdaad nu aan de 

gemeenteraad. Er zijn 3 moties ingediend die in de behandeling meegenomen kunnen gaan worden. 

Die zijn uitgedeeld dus ze maken onderdeel uit van de beraadslaging. Voor de goede orde: de motie 

van het CDA, Inwonersbelangen, Lijst Van der Does inzake voorkoming afstel westelijke randweg; de 

motie van het CDA inzake matiging verhoging ozb; en de motie CDA inzake structurele verlaging van 

de afvalstoffenheffing. Ik wou als eerste bij het CDA gaan beginnen om een bijdrage te leveren aan de 

discussie. De heer De Jong. 

 

Eerste termijn commissieleden 

 

De heer DE JONG (CDA):   Voorzitter, geachte raad, college, zoals mijn fractiegenoot Job 

van Meijeren in de commissie van vorige week al heeft aangegeven: het gaat vandaag over 



 

 

belangrijke zaken. Eigenlijk sprak hij ook na wat wethouder Duindam nu ook zei: 4,5 miljoen, 

aanvullende ombuigingen om het meerjarenperspectief 2013/2016 sluitend te krijgen. Dat is niet niets 

en daar kunnen we als we terugkijken op de afgelopen jaren echt geen precedent vinden, dus dat is een 

heel belangrijke discussie. Het collegevoorstel wat nu hier ter discussie ligt is met brede ambtelijke en 

politieke ondersteuning uit de fracties, dat is ook ons niet ontgaan, de afgelopen maanden 

uitonderhandeld. Een compliment is hier wel op zijn plaats, omdat moeilijke beslissingen niet uit de 

weg worden gegaan, de wethouders hebben hun partijen in de raad op één lijn gekregen en gezien het 

gebrek aan werkelijk discussie in de commissie vrees ik dat dat vanavond ook wel zo zal blijven. 

Het blijft wel moeilijk te begrijpen als je de voorstellen afzet tegen de beloften die sommige 

partijen in de verkiezingstijd hebben gedaan. Maar ja, tijden veranderen, crisis, politiek, dat is 

blijkbaar ook zo in Woerden. Het CDA heeft de afgelopen maanden ook eigen contouren ontwikkeld 

voor een eigen antwoord op die financiële vragen waar Woerden nu voor staat. Een groot aantal 

elementen kwam terug in het collegevoorstel, maar na de voorstellen van het college, de coalitie, 

enkele weken geleden te hebben gelezen, rezen er wel wat vragen. Om dit niet allemaal in deze 

vergadering aan de orde te stellen hebben we schriftelijke vragen ingediend. Jammer eigenlijk, dat die 

beantwoording pas zo laat op de avond van de commissievergadering bij ons beschikbaar kwam. Dat 

is gewoon jammer, maar ze lagen er wel en we hebben dat dus meegenomen in de voorbereiding van 

deze raadsvergadering. Veel vragen werden echter beantwoord door “ja, dat is een politieke keuze”, 

maar we vroegen nou juist af en toe naar een onderbouwing van die politieke keuze en die had het 

college wat ons betreft wel mogen geven. Wij voelen ons dus ook op dat punt niet echt als oppositie 

bediend. Maar ja. 

Na de commissievergadering hebben wij, zoals aangekondigd, onze alternatieve voorstellen 

gepubliceerd. We hebben het ook aan u allen via de mail toegestuurd, de griffie heeft het ook op de 

website gezet dus u heeft het allemaal kunnen zien hoe wij de keuzes hebben neergelegd. Wij maken 

echt wel de kanttekening, en eigenlijk maakte de wethouder die net ook, dat we onze inzet moeten 

blijven actualiseren omdat we nog steeds een aantal onduidelijkheden hebben en we ook nog allerlei 

informatie krijgen, van het college, maar ook nog van het Rijk. Als het gaat om Rijkscirculaires, we 

verwachten ook nog een kwaliteitsinventarisatie van het IBOR, op grond waarvan je een goede 

afweging kan maken hoe dat nu allemaal in elkaar zit en of daar meer geld naartoe moet, of dat er 

aanvullend bezuinigd zou kunnen worden. Die voorstellen zullen uiteraard uiteindelijk in de raad tot 

een begroting voor 2013 leiden. 

Dan kom ik tot het collegevoorstel. Op 5 hoofdpunten kunnen wij als CDA niet leven met het 

collegevoorstel. Daarop hebben wij ook onze alternatieve voorstellen gebaseerd.  

Ik begin met het eerste punt, de verhoging van de lokale lasten. Het college kiest voor 

verhoging van de ozb voor bedrijven, boeren, sportverenigingen, zoals we dat eerder ook genoemd 



 

 

hebben, van 18%. Ik heb begrepen uit de antwoorden dat dat nog exclusief de inflatiecorrectie is, maar 

dat hebben wij ook gedaan, dus dat is eerlijk. En voor woningen 9%. Wij vinden dat wel heel erg fors 

als je ziet hoe het de afgelopen jaren is gegaan. Het is naar ons oordeel ook niet echt nodig. Ons 

voorstel komt uit op 8% voor bedrijven en 5% voor woningen. 

Om de koopkracht voor de Woerdense burgers zoveel mogelijk te ontzien willen we ook in 

het verlengde van het voorstel van vorig jaar, met ingang van de begroting 2013, de 

afvalstoffenheffing verlagen, omdat de inkomsten veel hoger zijn dan de lasten. Daar hebben we het 

ook al eerder over gehad. Ook als we de kapitaalslasten van het nieuwe afvalbrengstation daarin 

verwerkt hebben. Het grote aanbestedingsvoordeel van enkele jaren geleden moet nu doorwerken in 

de verlaging van de lasten voor de burger. In ons voorstel is het zo dat als je de ozb-verhoging en de 

verlaging van de afvalstoffenheffing met elkaar verrekent, dat alle huurders er dan op vooruit gaan en 

dat in onze voorstellen alle woningeigenaren van woningen van meer dan 4,5 ton iets extra's 

bijdragen. Dan zeggen we ook: sterke schouders dragen de zwaarste lasten. U heeft in ons voorstel 

ook die grafiek gezien en wij vinden eigenlijk dat dit voorstel ook op dit moment juist is, omdat op dit 

moment de koopkracht van ook Woerdense burgers onder druk staat van veel beslissingen, ook vanuit 

het Rijk. 

Voorzitter, het tweede punt. Het college kiest ervoor de bezuinigingen op de organisatie, zoals 

de wethouder net ook nog correct verwoordde, te vinden via minder lean maken van procedures. In de 

passage over de personele bezuinigingen trekt het college de bezuiniging op het apparaat door naar 

2016. Daarom wordt toegevoegd dat met de raad geen takendiscussie gevoerd zal worden, omdat deze 

bezuinigingen door verbeteringen van efficiency, ik zei al: mean and lean, gerealiseerd kunnen 

worden. Op zich hebben wij zeer veel waardering voor de wijze waarop dat proces is aangepakt, daar 

heeft ook de gemeentesecretaris regelmatig informatie over gehad. Maar wij vinden dat het college 

eigenlijk nu ook met de takendiscussie zou moeten komen, om dat niet uit te stellen tot 2015/2016, als 

blijkt dat de taakstelling die nu is geformuleerd misschien niet haalbaar blijkt, want dat is de ratio van 

het college. Wij zeggen eigenlijk: laten we die discussie nu opstarten, komt u daarmee, dan hoeven de 

tarieven voor de burgers niet zo extreem omhoog, en wij hebben in ons voorstel daar dan in beperkte 

mate 250.000 euro voor ingeboekt. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Bij interruptie, mijnheer de voorzitter. 

 

De VOORZITTER: Heer Tersteeg.  

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Ja, u hebt nu twee keer gezegd dat de tarieven zo 

erg omhoog gaan, maar ik meen mij te herinneren dat u ook in uw verkiezingsprogramma hebt 



 

 

opgenomen dat de ozb jaarlijks verhoogd zou worden, en als u uw programma uitgevoerd had waren 

we nu hoger uitgekomen dan het huidige voorstel uit deze coalitie. Dus ik vind het een beetje 

krokodillentranen wat ik hoor. 

 

De heer DE JONG (CDA): De heer Tersteeg heeft gelijk dat wij zorgvuldig ook in ons 

collegeprogramma een gefaseerde verhoging van de ozb hadden voorgesteld, daar heeft u gelijk in, 

inclusief een aantal keuzes die wij gemaakt zouden hebben. U heeft een aantal jaren nu de nullijn op 

initiatief van de VVD ingezet, dat had wat ons betreft niet gehoeven, dat had eerder ook geleidelijk 

gekund en nu opeens die klap maken vinden wij wat fors. Dat kunt u niet vinden, maar dat vinden wij 

wel. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Bij interruptie, mag ik dan met u constateren dat 

u de verhoging an sich en het niveau niet verkeerd vindt? U had het alleen liever geleidelijk gezien in 

plaats van nu in één keer. 

 

De heer DE JONG (CDA): Wij vinden het in deze orde van grootte op dit moment te fors, dat 

heeft u heel goed geconstateerd uit mijn woorden. 

 

De VOORZITTER: De heer Hoogeveen. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Ja voorzitter, het laatste wat de heer De Jong zei ging over de 

takendiscussie waar het CDA dan 250.000 euro mee verdient. Nu kun je met discussiëren alleen geen 

250.000 euro verdienen dus de vraag aan het CDA is of ze dat nou nog kunnen toelichten, welke taken 

het dan eigenlijk over gaat. 

 

De heer DE JONG (CDA): Ja voorzitter,  ik heb in eerste instantie gereageerd op de stelling 

die het college betrekt, die zegt: wij gaan met u, raad, die takendiscussie nog niet aan om de 

genoemde redenen. Wij hebben gezegd: laten we dat nou wel doen, laten we er nou vroegtijdig mee 

beginnen om dat niet op het eind van de collegeperiode of net daarover gaan doen, als blijkt dat een 

aantal bezuinigingen niet haalbaar zijn. Dat is onze eerste insteek. Wij weten dat het college natuurlijk 

veel gedetailleerder op de hoogte is van alle taken die er in dit huis zijn, en we hebben ook kunnen 

constateren dat dit college daar ook heel precies naar heeft gekeken de afgelopen jaren, dan maak je 

ook de processen mean en lean, dus onze eerste stelling is: laten we nu die discussie met elkaar 

opstarten. College, kom met voorstellen om keuzes te maken.  



 

 

Als u zegt van “nou, heeft u daar helemaal niet over nagedacht?”: wij hebben daar natuurlijk 

wel over nagedacht. Als wij ook zien wat er op dit moment gebeurt, laat ik een paar kleine dingen 

noemen waarvan wij zeggen “nou: er wordt enorm ingezet op vastgoed”. Wij hebben de indruk dat dat 

rendement op dat vastgoed wellicht niet helemaal overeenkomt met de ambtelijke inspanningen die 

daar op dit moment ook op worden gezet. Daar zouden we wat ons betreft, als het college dat eens 

mooi inzichtelijk zou kunnen maken van “wat is het rendement daar nu van?”, daar zouden we 

kritisch naar kunnen kijken. De samenwerking met Oudewater zou wat ons betreft ook zichtbaar 

gemaakt kunnen worden in mogelijke bezuinigingen. Zo zijn er nog wel meer dingen te noemen. Ik 

noemde net al de kwaliteitsinventarisaties IBOR, ik zou best graag die verhouding zien; je ziet nu dat 

er veel geld wordt afgeroomd ook van IBOR al dit jaar, dat hebben we bij de jaarrekening gezien, daar 

zou ik in samenhang wel eens naar willen kijken om daar dan ook de ruimte te vinden die mogelijk 

ook in het kader van de takendiscussie gevonden zou kunnen worden. Maar zo is er nog wel veel meer 

te vinden. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Voorzitter, ik constateer dat de punten die de heer De Jong 

noemt, dat zijn allemaal efficiencyslagen maar  geen keuzes in taken. Het gaat er dan om: welke taak 

gaan we niet meer doen? Ik neem aan dat u niet vindt dat we helemaal niets meer aan IBOR moeten 

doen. Samenwerking met Oudewater, dat gaat over efficiency. De vraag is: u gaat exact 250.000 euro 

bezuinigen maar welke taken gaan we dan niet meer uitvoeren? Daar moet u over nagedacht hebben. 

 

De heer DE JONG (CDA): Ja, ik heb u aangegeven in welke richting wij denken, wij zien in 

de voorstellen van het college dat hier nog ruimte in zit en er zijn nog wel veel meer denklijnen te 

ontwikkelen, maar de kern is: bent u het nou met mij eens dat we de takendiscussie niet moeten 

opstarten? Uit uw kritische reactie maak ik op dat u eigenlijk wel vindt: het gaat goed zo, laten we het 

op deze manier doen en nog niet over taken gaan discussiëren. Nou ja, dan verschillen we helaas van 

mening, dat moeten we dan maar constateren. 

Voorzitter, een derde punt heeft te maken met de financiering. Ik noem het maar even 

structurele lasten structureel dekken, en incidentele conjuncturele lasten ook incidenteel dekken. Nou, 

we hebben het daar in de commissie, daar heeft Cok Hoogebrugge er ook een pleidooi voor gehouden 

om te kijken van: kan je de effectiviteit ook van de re-integratie niet vergroten? Niet daarop 

bezuinigen, waardoor je de uitgaven die je uiteindelijk aan bijstandsuitkeringen moet doen, dat die 

verminderen. Het college heeft ervoor gekozen om de geschatte groei van de bijstandsuitkering, het I-

deel in het kader van exogene factoren, integraal door te vertalen naar het dekkingsplan en daar dus 

extra ozb voor op te halen. Onze stelling is: kunnen we niet dat incidenteel dekken? Als zich dat 

voordoet, en we hebben in ons voorstel ook, het oude voorstel dat ik een paar jaar geleden al een keer 



 

 

gedaan heb toen we in 2008/2009, ik kan me nog herinneren dat sommige raadsleden hier mij een 

beetje weglachten toen ik zei: mensen, er komt een crisis aan, er komen moeilijke tijden. Mijn 

voorstel was toen om een aantal reserveringen te doen in een crisisreserve, zodat je de conjuncturele 

effecten, overschrijdingen op begrotingen, dat je die daaruit dekt. Wij stellen voor om daar uit ons 

dekkingsplan 3 ton in te stoppen om dat te doen. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Mijnheer de voorzitter, bij interruptie, ik hoor 

dat u al een aantal jaren geleden de crisis heeft voorspeld en ik begrijp ook dat u daar goed zicht op 

heeft en ik neem ook aan dat u dan kunt inschatten hoe lang die nog zal gaan duren, maar om dan te 

zeggen dat ik een goed onderbouwde begroting heb door met incidentele middelen zo een structureel 

fenomeen te lijf te gaan; ik kan dat niet helemaal volgen. Dit is toch geen deugdelijke begroting die ik 

van het CDA kan verwachten? 

 

De heer DE JONG (CDA): Maar mijnheer Tersteeg, betekent dat dat u zegt dat de verhoging 

van het I-deel, die exogene factoren die hier genoemd zijn, die 660.000, dat we dat structureel nog de 

komende jaren mee gaan nemen? En stel dat het beleid van wethouder Ypma, dat dat succesvol is, dat 

hopen we met zijn allen, dat er heel sterk wordt ingezet op het weer aan werk helpen van mensen. 

Gaan we dat deel dan weer teruggeven aan de burgers wat we hebben opgehaald via de ozb? Laten we 

nu als we dat nog niet zeker weten, het incidenteel dekken, u hoorde net: de financiële positie van de 

gemeente is goed, het kan... 

 

De VOORZITTER: De heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Ja sorry, ik dacht dat er een punt zat maar 

kennelijk zijn het komma's. Kijk, ik worstel echt met deze bijdrage van het CDA want ik heb de 

vorige keer te horen gekregen dat er 2 dingen zouden gaan gebeuren, dat is namelijk 1. minder geld 

uitgeven op dit onderdeel, en 2. daarin forse keuzes maken door tegen mensen te zeggen: u komt niet 

meer in aanmerking voor een re-integratietraject. Dat heb ik de vorige keer gehoord, is dat nu van de 

baan? Is dat nu niet meer de insteek? 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Voorzitter, een punt van orde, ik dacht dat wij in het 

begin van deze vergadering nog met elkaar de intentie hebben gehad om in de eerste termijn zo min 

mogelijk te interrumperen en iedereen zijn verhaal te kunnen laten doen. Daar blijkt nu niks meer van 

want ik hoor interruptie op interruptie, ik zou willen voorstellen dat we ons daaraan houden. 

 



 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Mijnheer de voorzitter, als ik mag? 

 

De VOORZITTER: De heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Wij hebben er in het presidium over gesproken 

en toen hebben we gezegd: het is goed voor de levendigheid in het debat als er in eerste termijn 

geïnterrumpeerd wordt, dat geeft ook de spreker de gelegenheid om zijn argumenten kracht bij te 

zetten en ook meteen met elkaar in debat te gaan. Anders gaan we achter elkaar verhaaltjes oplezen, 

dat moeten we hier niet willen. 

 

De VOORZITTER: Heer De Jong, aan u het woord. 

 

De heer DE JONG (CDA): Mag ik voortzetten voorzitter?  

Voorzitter, het vierde punt, dat is: het college kiest op een aantal punten voor nieuw beleid. In 

de eerste plaats vinden we in deze financieel moeilijke tijden dat je geen, zeg maar onuitgewerkte 

reserveringen voor nieuw beleid moet opnemen. Nieuw beleid moet na een brede afweging hier in de 

raad met grote terughoudendheid worden ingezet, dus de 100.000 euro voor duurzaamheidsancties en 

de 50.000 euro projecten sterke samenleving accepteren wij op dit moment nog niet, als dat nog niet 

een heldere uitwerking voor is. We hebben de recente raadsinformatiebrief over duurzaamheid wel 

gezien maar dat is nog niet in de raad besproken, daar zitten elementen in waar ik best met u zou 

willen discussiëren, maar veel van de maatregelen verdienen zichzelf ook terug. Dat stelt u ook in die 

raadsinformatiebrief. Dus vooralsnog hebben wij ze nog niet opgenomen in onze alternatieve 

begroting. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Voorzitter, bij interruptie. Het is wel duidelijk, er zit toch ook 

wel structuur in, dat het CDA eigenlijk nooit echt interesse toont in duurzaamheid of in 

rentmeesterschap, zoals dat dat in conventionele kringen heet. Maar waarom zegt u nou wel dat we de 

rekening niet bij onze kinderen moeten leggen als het gaat om de financiën, maar als het gaat om 

leefbaarheid wilt u de rekening wel bij onze kinderen leggen. Dat is toch niet uit te leggen mijnheer 

De Jong? 

 

De heer DE JONG (CDA): Ik denk dat uw constatering dat het CDA duurzaamheid en 

rentmeesterschap niet in zijn vaandel heeft staat, dat die onterecht is. Als u, ja u zit nog niet zo lang in 

de raad, maar als u de beleidsinspanningen van het CDA in de afgelopen jaren even op een rij zet, we 

kennen allemaal de activiteiten van 'mag het een pondje meer zijn?', de energieprestatienorm-



 

 

verlaging, een aantal dingen kwamen destijds uit CDA-initiatieven. Dus ik denk dat uw constatering 

op dat punt niet correct is. Als ik uw opmerking nu hoor, u kwalificeert hè, dat deed de wethouder in 

de commissie ook, niet reageren op de inhoud maar het CDA proberen te labellen, te kwalificeren, te 

framen noemt u dat in moderne termen. Wij zeggen: in deze financieel moeilijke tijd, laten we nou 

heel zorgvuldig zijn met nieuw beleid. In het stuk van het college wat wij kregen stonden twee posten 

waarvan we zeggen: kom nou eerst eens met uitgewerkte voorstellen naar de raad, laten we samen 

afwegen of de financiële situatie dat rechtvaardigt en dan valt er met ons ook te praten. Neem die 

50.000 euro sterke samenleving: als je dat nou zo verwoordt, dan zijn wij voor die sterke samenleving, 

maar als daar staat “zullen we de bezuinigingen op de wijkplatforms terugdraaien?” bijvoorbeeld, dan 

weet je waar je het over hebt. Maar laten we dat nou niet als open reserveringen neerzetten in zo'n 

begroting. Dat is onze keuze geweest en u labelt dat anders, dat hoor ik. 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Voorzitter, het gaat niet om labellen, het gaat erom dat we hier 

kaderstellend bezig zijn en als u nou echt interesse heeft in duurzaamheid of in rentmeesterschap, en 

ik denk echt dat D66 en het CDA elkaar daar zouden kunnen vinden, dan zou u kunnen zeggen, 

gegeven ook de raadsinformatiebrief die u heeft gezien, gegeven uw eigen constatering ook dat het 

financieel ook echt wat kan opleveren, dat u zou moeten zeggen van “nou, werk dat dan ook uit 

richting oktober, dit is een mooi kader om in te investeren ook in de leefbaarheid van Woerden”. 

 

De VOORZITTER: Heer De Jong. 

 

De heer DE JONG (CDA): Wat dat betreft: u constateert te terecht dat het uiteindelijk 

allemaal moet landen in de begroting in het najaar. Wij geven hier vandaag richting, u geeft richting, 

althans dat hoop ik, of u zegt dat het collegevoorstel uw voorstel is. Ik hoop dat die uitwerkingen 

komen voor die tijd zodat we bij de begroting die afwegingen kunnen maken.  

En dan zijn er nog twee punten die we in dit kader nog willen noemen. We hebben het net 

over de sport gehad, Vera heeft net al bij het vorige agendapunt onze positie daarin aangegeven, wij 

vinden dat die harmonisatie belangrijk is maar wij kiezen ervoor om die meer geleidelijk te laten zijn. 

Het tweede punt is met name ook de bibliotheek. Daar hebben wij ook het gevoel dat de 

bezuinigingen die daarop zijn of worden ingezet, dat die te fors zijn, en daar hebben wij ook een 

vermindering voor opgenomen. 

Een laatste punt wat ik belangrijk vindt om te benadrukken is toch het definitieve afstel van de 

westelijke randweg. Ik noem het maar een historische fout. Voorzitter, het CDA heeft de afgelopen 20 

jaar hard gewerkt aan het verkeersinfarct van Woerden. Velen zijn misschien al vergeten hoe dat in de 

negentiger jaren was. Daar is al een heel groot deel van gerealiseerd met de beoogde effecten, maar 



 

 

een aantal maatregelen moet nog worden genomen. Daardoor zijn 10 projecten ontwikkeld in 

samenwerking met belangrijke partners: het BRU, Provincie, Rijkswaterstaat, omliggende gemeenten. 

In het kader van dat BRAVO-project is mede verantwoordelijkheid genomen, ook op financieel 

gebied, door al die partijen, dus ook de gemeente Woerden. Totaal zo'n circa 200.000 miljoen geven 

we daar geloof ik met zijn allen aan uit. De westelijke randweg hoorde wat ons betreft daarbij. Het is 

een samenhangend netwerk van wegen dat de ontsluiting naar de A12 verbetert en ook de problemen 

in het Schilderskwartier en de Boerendijk kan helpen oplossen. 

U stelt nu voor om definitief te besluiten om de westelijke randweg niet meer aan te leggen. In 

uw laatste raadsinformatiebrief geeft u dat aan, zo hebben we dat geïnterpreteerd, maar niet alleen de 

hoofdreden, prioriteiten invullen in moeilijke tijden, maar u geeft zelfs aan dat u twijfelt, wethouder, 

aan nut en noodzaak. 20 Jaar voorbereidingen, aankoop van gronden, tracé-studies, ambtelijke en 

bestuurlijke uren, wilt u met één pennenstreek als het waren afschrijven. Dat is een enorme 

kapitaalsvernietiging en een gemiste kans om BRAVO ook echt een keer te kunnen afmaken. Wij 

kunnen, dat heb ik ook al laten blijken in de commissie, met uitstel leven. Dat begrijpen we in deze 

financiële problematiek van dit moment. Dan kunnen we de effecten ook van de zuidelijke randweg, 

die nu in aanleg is, ook nog eens bekijken, maar dat mag niet tot afstel leiden. Laadt u geen 

historische fout op uw schouders door de toekomstige aanleg onmogelijk te maken door bijvoorbeeld 

de verworven gronden weer te verkopen met een boekverlies. 

Ik weet het, een van uw tien doelen is het vergroten van het rendement op vastgoed. 

Wethouder Schreurs meldde het net ook. Maar dat kunt u toch niet doen door in dit geval, ons, zeg 

maar 'gemeentelijk tafelzilver', te verkopen en afronding van dat gehele BRAVO-plan onmogelijk te 

maken? 

Het zal u duidelijk zijn: wij roepen de coalitiepartijen op om in het licht van de korte-termijn- 

financiële vraagstukken deze historische fout niet te maken. Het zal toch niet te verteren zijn als in de 

geschiedenis, een beschrijving van de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw, in het laatste jaar 

van het burgemeesterschap van de burgemeester van de straat, Hans Schmidt, zijn college een kapitale 

inschattingsfout heeft gemaakt? Ik ben bijna klaar, heer Tersteeg. Nogmaals: neem geen 

onomkeerbare beslissingen, Woerden zal u daarvoor dankbaar zijn. 

 

De VOORZITTER: Heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Ja, ik kan een groot deel van het betoog van de 

heer De Jong volgen, alleen nou heeft  hij 20 jaar lang verantwoordelijkheid gehad en ook de tijd 

gehad om ook het geld te regelen en dat is alsmaar niet gelukt. Dus ik vraag me ook echt af wie nou 

bij wie daarmee.. 



 

 

 

De heer DE JONG (CDA): Mijnheer Tersteeg, mijnheer Tersteeg, nou maakt u dezelfde fout 

die mijnheer Mees al een aantal keren in de raad gemaakt heeft door zo'n.. [Heer Tersteeg: Dank u 

wel!] O, dat is een compliment begrijp ik, ja. Dus we kunnen nu die discussie gaan houden maar.. 

[Heer Tersteeg: U gaat het uitleggen toch, of niet?] Ja hoor als u daar een half uurtje voor heeft wil dat 

best doen, maar u weet wel: de kern van dat vraagstuk is dat niet. Wij herkennen dus ook dat we in de 

huidige begroting, zoals het college die ook heeft gemaakt, daar zitten geen middelen in om hem 

definitief te realiseren. Wij accepteren dus dat uitstel. Maar laten we nu zorgen dat we niet door het 

definitief af te stellen we niet over een aantal jaren kunnen besluiten om het alsnog af te maken. En 

misschien zeggen we dan tegen die tijd: die zuidelijke randweg heeft zo goed gewerkt, die is echt niet 

nodig. Nou, dan constateren we dat, maar neem geen onomkeerbare beslissing. Dat is ook waar ik u 

ook toe oproep, om die historische fout niet op uw schouders te leggen, heer Tersteeg.  

Voorzitter, om de voorstellen enigszins besluitrijp te maken hadden we 3 moties. Zal ik die 

voordragen of heeft u daar een andere procedurevolgorde voor?  

 

De VOORZITTER: Ik zit even te kijken want ik neem aan dat we het niet meer gaan halen 

vanavond, tenzij u met zijn allen zegt van “nee, dit maken af”, of komt u liever donderdag terug? Dat 

is even het spanningsveld dat er momenteel in zit. Gewoon door? Zal ik gewoon even de partijen 

afgaan wat men graag wil? 

 

CDA: doorgaan 

VVD: doorgaan 

Inwonersbelangen: donderdag doorgaan 

Progressief Woerden: doorgaan 

D66: donderdag doorgaan 

ChristenUnie: donderdag doorgaan 

Lijst Van der Does: donderdag doorgaan 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Ik moet erbij zeggen dat een aantal leden van 

Progressief Woerden om half 12 ongeveer richting Harmelen gaat denk ik. 

 

De VOORZITTER: Dat heb ik in mijn eerste raadsvergadering ook meegemaakt, dat de halve 

raad wegliep, dus daar ben ik aan gewend. Het zal wel een constante lijn zijn, de eerste en de laatste 

raadsvergadering. Nee, dan stoppen we om half 12.  De heer De Jong. 

 



 

 

De heer DE JONG (CDA): De eerste motie, voorzitter. 

 

Motie 1 Motie matiging ozb-verhoging begroting 2013 
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, gehoord de beraadslaging over de 
“Opzet en Dekkingsplan begroting 2013-2016” in het kader van het voorjaarsoverleg 2012, 
CONSTATERENDE DAT: 
·  Het college van B&W in de meerjarenbegroting 2013-2016 de ozb voor bedrijven(niet-woningen) verhoogt met 
gemiddeld 18% en voor woningen met 9%. (beiden excl. Inflatiecorrectie); 
·  Deze verhogingen zijn gebaseerd op keuzen die gemaakt zijn over bezuinigingen, nieuw beleid en structurele 
en incidentele exogene factoren; 
·  Het CDA andere keuzen maakt zoals verwoord in een alternatieve begroting (zie bijlage); 
·  De ozb-verhoging daardoor beperkt kan blijven tot 8 % voor bedrijven (nietwoningen) en 5% voor woningen, 
OVERWEGENDE DAT: 
·  De huidige financiële situatie van de gemeente Woerden maatregelen noodzakelijk maakt; 
·  De koopkracht van de Woerdense burgers als gevolg van de economische crisis onder druk staat en dat 
daarom de gemeentelijke lasten niet onnodig moeten stijgen, 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
·  Bij de vaststelling van de definitieve begroting in het najaar van 2012 andere uitgangspunten en keuzen te 
maken waardoor de ozb verhoging beperkt kan blijven tot 8% voor niet-woningen en 5% voor woningen; 
·  Zich hierbij te laten inspireren door de bijgevoegde alternatieve begrotingsvoorstellen, 
en gaat over tot de orde van de dag, 
Fractie CDA, Bernard de Jong 
Bijlage: pdf: (alternatieve) CDA begroting 2013-2016 
 

 

Motie 2 Motie structurele verlaging Afvalstoffenheffing begroting 2013 
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, gehoord de beraadslaging over de 
“Opzet en Dekkingsplan begroting 2013-2016” in het kader van het voorjaarsoverleg 2012, 
CONSTATERENDE DAT: 
•  De opbrengsten uit de afvalstoffenheffing, na de succesvolle aanbesteding van de afvalverwerking enige jaren 
geleden, al jaren de lasten ruim overschrijden; 
•  Volgens de begroting 2012 de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing bij ongewijzigd beleid zal oplopen tot € 
4,3 mln. Hetgeen een onderschatting is gezien het cijfer in de jaarrekening 2011; 
•  Deze middelen krachtens de wet uitsluitend mogen worden besteed aan uitgaven in het kader van de 
afvalstoffenverwerking; 
•  De tarieven voor de afvalstoffenheffing substantieel verlaagd kunnen worden zonder de omvang van de 
reserve aan te tasten. Waarbij rekening kan worden gehouden met de toename van de kapitaalslasten voor het 
nieuwe afvalbrengstation; 
•  Een aantal partijen in de Raad ook voorgaande jaren gevraagd hebben om verlaging van de 
afvalstoffenheffing, 
OVERWEGENDE DAT: 
•  De koopkracht van de Woerdense burgers als gevolg van de economische crisis onder druk staat en dat 
daarom de gemeentelijke lasten niet onnodig moeten stijgen; 
•  Het met ingang van 2013 verlagen van het tarief voor de afvalstoffenheffing bijdraagt aan het beperken van het 
verhogen van de gemeentelijke lasten, 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
•  Bij de vaststelling van de definitieve begroting 2013 in het najaar van 2012 het tarief van de afvalstoffenheffing 
te verlagen met ca 9%. (ca € 25,-), 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Fractie CDA, Bernard de Jong 

 

Motie  Motie voorkomen definitief afstel Westelijke Randweg Woerden 
De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 28 juni 2012, gehoord de beraadslaging over de 
Westelijke Randweg Woerden in het kader van het voorjaarsoverleg 2012, 
CONSTATERENDE DAT: 
·  Het college van B&W in de begroting 2013-2016 geen middelen heeft opgenomen voor het eerste deel van de 
Westelijke Randweg Woerden; 
·  Dit in strijd is met het huidige coalitieakkoord waarin staat(citaat): “Met de aanleg van de Westelijke Randweg 
wordt op korte termijn begonnen. De coalitie heeft gekozen voor een gefaseerde aanpak. In deze raadsperiode 
wordt de brug over de Rijn aangelegd en wordt de aansluiting op de Hollandbaan gerealiseerd. Hiermede krijgt 



 

 

Woerden eindelijk de gewenste randwegen en geeft het veel veiligheid en leefbaarheid in de wijken”; 
·  Het college terugkomt op de toezegging aan de Raad dat de gehele randweg gefaseerd wordt aangelegd; 
·  De Westelijke Randweg Woerden een essentieel onderdeel is van het gehele BRAVO-project, gericht op 
duurzame bereikbaarheid van Woerden nu en in de toekomst. Nut en noodzaak zijn aangetoond; 
·  Deze weg gedurende 25 jaar op de politiek agenda staat en voorgaande colleges voorbereidingen hebben 
getroffen(grondaankopen, tracé-studies etc..). Definitief afstel betekent enorme kapitaalvernietiging, 
OVERWEGENDE DAT: 
·  De huidige financiële situatie van de gemeente Woerden uitstel rechtvaardigt; 
·  Uitstel van definitieve besluitvorming ruimte biedt om de effecten van de Zuidelijke Randweg op de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van de Woerdense wijken beter te beoordelen; 
·  Kapitaalvernietiging voorkomen moet worden, 
DRAAGT HET COLLEGE OP: 
·  Definitieve besluitvorming over de aanleg van de Westelijke Randweg Woerden uit te stellen; 
·  Geen onomkeerbare beslissingen te nemen m.b.t. de voorbereidende werkzaamheden die zijn getroffen, m.n. 
niet afstoten van de verworven gronden, 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Bernard de Jong, CDA 
Jaap van der Does, Lijst van der Does. 
Elias Bom, Inwonersbelangen 

 

 
 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel heer De Jong. De VVD, de heer Mees, aan u het woord. 

 

De heer MEES (VVD): Mijnheer de voorzitter, twee jaar geleden gingen we ervan uit dat de 

recessie van korte duur zou zijn en wij stemden daar samen met onze coalitiegenoten ons programma 

op af. Hoe bedrogen kwamen wij allemaal uit! De recessie ging niet voorbij, de bezuinigingen waren 

niet voldoende en het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht (al zou er volgens CBS in het eerste 

kwartaal van dit jaar weer sprake zijn van een kleine groei). We hebben een groot probleem en dat 

moeten we gezamenlijk het hoofd bieden. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Voorzitter, bij interruptie, ik heb begrepen, 

gisteren in de krant en het nieuws, dat de recessie inmiddels voorbij is en dat het 2 kwartalen geduurd 

heeft.   

 

De VOORZITTER: Dat staat iets genuanceerder in de krant, althans in het NRC, laat ik het zo 

zeggen. De heer Mees. 

 

De heer MEES (VVD):  Voorzitter, ik ben ook een lezer van het NRC maar wat je in de krant 

leest, daar hoef je hier niet direct op te reageren. Het is volstrekt onduidelijk op dit moment hoe het 

met de recessie verloopt. Ik ben geen econoom van huis uit maar wat ik begrijp van alle commentaren 

is dat het een zeer onzekere situatie is waarin wij verkeren en dat bovendien de zgn. kleine groei 

alleen maar afgemeten is in verhouding tot die van vorig jaar. Als je gaat kijken naar verder terug 

hebben we nog steeds 0,8% krimp. 



 

 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, het glas is halfvol of het is halfleeg maar de 

feiten liegen er niet om en wij van Inwonersbelangen hebben altijd een positieve insteek dus ik vind 

dit verhaal van de heer Mees toch een beetje teveel nadruk leggen op het negatieve, het zou natuurlijk 

best kunnen zijn dat er een positieve energie is.  

 

De heer MEES (VVD): Voorzitter, het is gewoon een kwestie van BNR luisteren en 

dergelijken, en dan krijg je het allemaal voorgeschoteld. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): We hoeven niet alles voor te lezen wat de radio zegt. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Voorzitter,  u moet een aantal leden van deze raad 

naar de Europese top sturen want ik geloof dat ze hier meer verstand hebben van dat soort zaken dan 

de mensen die daar nu zitten. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Voorzitter, bij interruptie: er wordt mij 

verweten dat ik alleen de kranten lees maar ik heb ook een directeur van een centraal planbureau dit 

zien zeggen dus het is gebaseerd op meerdere feiten. Dank u wel. 

 

De VOORZITTER: De heer Mees. 

 

De heer MEES (VVD): Prima, voorzitter, ik ga gewoon door. Ik zei: we hebben een groot 

probleem en dat moeten we gezamenlijk het hoofd bieden. Dat lukt niet door vervelende dingen voor 

ons uit te schuiven en dat lukt ook niet door de tekorten verder op te laten lopen. Het lukt wel als we 

beseffen dat we op een breekpunt zitten met de voorgaande decennia. 

Vroeger komt niet meer terug, we moeten een andere weg inslaan. Daar waar wij konden 

rekenen op groeiende opbrengsten in een groeiende gemeente en een overeenkomstige gemiddelde 

groei van de inkomsten van onze inwoners, blijkt dat wij nu rekening moeten houden met een tot 

stilstand gekomen ontwikkeling in zowel opbrengsten als in groei van de gemeente en in gemiddeld 

inkomen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten en met nog minder genoegen moeten 

willen nemen. 

Voorzitter, toch waren we daar al mee begonnen. We kozen voor een slankere overheid en 

meer verantwoordelijkheid bij de samenleving. We kozen voor minder bemoeizucht en meer eigen 

initiatief, en op die weg moeten we nu door. Het zijn liberale waarden die mede door onze 

coalitiegenoten worden gedragen, want wie is er tegen om mensen hun eigen zaken te laten regelen? 



 

 

En wie is er tegen om diegenen die dat echt niet kunnen, te helpen? Het genieten van vrijheid gaat 

gepaard met het dragen van verantwoordelijkheid en om een ander zijn of haar vrijheid te gunnen past 

vooral de verdraagzaamheid. 

De gemeentelijke organisatie is ook aan het veranderen in deze zin. De veranderende 

werkwijze van de organisatie is goed zichtbaar bij bijvoorbeeld vergunningverlening. Het meedenken 

van betrokken medewerkers met de wensen van de klant wordt als prettig en positief gezien. 

Recentelijk hebben wij meegewerkt aan een inventarisatieronde voor het terugbrengen van een groot 

aantal bestemmingsplannen naar het minimum, hetgeen aan structurele lasten een belangrijke 

vermindering met zich mee zal brengen. Wij zien de verdere planvorming hierin graag nog dit jaar 

ingevuld worden. Wat ons in dat verband de laatste tijd opvalt is dat de samenleving, onder andere via 

wijk- en dorpsplatforms, aangeeft wat men daar graag zou willen, en dat vervolgens de gemeentelijke 

organisatie dat in twijfel gaat trekken. Wij zien daar een verkeerde beweging in, want zowel de 

betrokken wethouder als de inwoners die constructief meedenken worden op deze wijze volstrekt 

genegeerd. Overleg met de betrokken burgers wordt zo een wassen neus, de reden dat wij het college 

verzoeken daar krachtig tegen op te treden. Overigens past dat in de zo gewenste afslanking van de 

organisatie, waarbij medewerkers die hun gedrag niet aanpassen aan de gewijzigde organisatievorm  

vriendelijk doch dringend wordt verzocht naar ander werk uit te kijken. 

Wij steunen het college in hun opdracht en rekenen op een doortastend optreden van de 

directie. Wij rekenen eigenlijk ook een beetje op een versnelling in de afbouw van ons apparaat, zeker 

nu de samenwerking met Oudewater ingevuld moet gaan worden. Ook de raad zelf doet aan 

afslanking en bezuiniging, zo zal de raadsvergoeding worden bevroren en is de ondersteuning vanuit 

de griffie met 1 fte verminderd. 

De VVD wil dat de verkoop van vastgoed maar ook gronden wordt doorgezet, en het geplande 

overleg na de zomer kan eraan bijdragen dat de keuze daarin helderder wordt. De gemeente heeft geen 

taak in het bezit van grond of vastgoed, dat heeft het echec rond het bezit van gronden bij diverse 

gemeenten het afgelopen jaar duidelijk aangetoond. Het onderhoud van de openbare ruimte heeft 

gevoelsmatig een ondergrens bereikt. De VVD is voor het groen houden van het Groene Hart maar dat 

geldt juist niet voor de stoepen in onze hoofdstad van het Groene Hart. Ook de groenvoorzieningen 

zijn qua onderhoud eigenlijk tot op de ondergrens gezakt, en het moment is ook daar om de inwoners 

te vragen zelf de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen de woonomgeving schoon te 

houden. Dat soort betrokkenheid is ook de sterke samenleving, evenals de plannen die her en der 

leven om met bewonersgroepen het groen in de wijk te onderhouden. 

Het Groene Hart is voor ons belangrijk, zeker in tijden waarin de grenzen aan de groei 

duidelijk worden. Het landschap, gemaakt door onze voorvaderen, wordt nog immer door de boeren 

en grondeigenaren in stand gehouden en het zorgt voor een eigen landschap waarin wij ons thuis 



 

 

voelen. Bovendien vormt het een belangrijke creatieve functie voor de randstad. De beleving van rust 

en ruimte is voor onze inwoners een kernbegrip.  

Het niet doorgaan van BRAVO 6c en het schrappen van de westelijke randweg passen in dat 

beeld. Wij begrijpen dat een aantal ondernemers het liever anders had gezien maar de zuidelijke oprit 

naar Waarder zal wat ons betreft voor voldoende lucht gaan zorgen. Wellicht zal nog moeten blijken 

in hoeverre een rotonde nog nodig is en misschien toch, op wat langere termijn, een beweegbare brug 

over de Rijn bij de Gildeweg. De aanpassing van de Structuurvisie zal mede zorg dragen voor het 

groen houden van buitengebied: landschapsbouw wordt geschrapt en het dichtbouwen van de 

Rijnoevers wordt tegengegaan. 

Meer eigen verantwoordelijkheid zal in de komende jaren ook zijn weg moeten vinden in 

cultuur en sport. Het aantal subsidies en ook de hoogte daarvan zullen in de komende tijd naar 

beneden moeten worden bijgesteld, en dat zal onder meer inhouden dat de huren omhoog gaan en er 

meer van verenigingen gevraagd zal gaan worden. De VVD denkt dat een discussie over de wijze van 

subsidiëren moet worden gevoerd en ziet het als een van de bespreekpunten om de onevenwichtigheid 

in de subsidiëring ten opzichte van het aantal inwoners in de kernen ook mee te nemen. Voor kleine 

kernen moet het ook mogelijk zijn om de beperkte sportvoorzieningen in stand te houden tegen 

evenredige kosten als die in de grote kernen. 

De veranderingen op het sociale vlak zijn groot en toch zou het ook in deze tijd mogelijk 

moeten zijn om zonder extra geld meer taken uit te voeren. Voor de VVD is het resultaat veel 

belangrijker dan de gevolgde weg. Sturing op output is voorlopig het beste, voor de betrokkenen en 

voor de gemeente. De gemeente, dat zijn wij allemaal. Wij willen dat iedere euro op een verantwoorde 

manier wordt uitgegeven. Wij vragen aan degenen die verantwoordelijkheid kunnen nemen dat ook te 

doen, en zij die een steuntje in de rug nodig hebben zullen dat dan ook krijgen, maar wel in balans, 

zodat we als samenleving de crisis het hoofd kunnen bieden. 

Het sluitstuk van alle gemeentetaken ligt in de financiën. Een sluitende begroting, nu en in de 

komende jaren. Door de juiste keuzes te maken, je eigen grenzen goed in het oog te houden en te 

zorgen dat volgende colleges niet worden opgezadeld met grote tekorten, dragen wij de 

verantwoordelijkheid voor het beleid en de portemonnee. Bezuinigen alleen levert onvoldoende op, 

daarom vragen wij totaal tegen onze zin om een extra bijdrage van onze inwoners. Noodgedwongen 

gaan wij mee met de gedachte dat de opbrengsten van de ozb verhoogd moeten worden. 

Noodgedwongen en eenmalig vragen wij om een relatief klein bedrag aan huiseigenaren en bedrijven. 

Wij hebben daar de smoor over in maar zien dat het niet anders kan, want in de coalitie hebben we 

daar duidelijke afspraken over gemaakt: als er geen andere mogelijkheden meer zijn, dan accepteren 

wij een verhoging van de ozb. 



 

 

Het bezuinigingspakket dat leidt tot de sluitende begroting is noodzakelijk om prettig te 

blijven leven, wonen, en werken in ons welvarend Woerden. 

 

De VOORZITTER: Fijn dank u wel. Dan is nu het woord aan de fractie van 

Inwonersbelangen. De heer Bom 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Ja voorzitter, ik heb mijn jasje maar uitgedaan, ik weet 

niet of iemand het koud heeft maar ik heb nog een jasje over want het was werkelijk wel heel erg 

warm vanavond hierzo. En voorzitter, misschien wordt het nog wat warmer. Voorzitter, wat betreft 

het begrotingsoverleg richten wij ons vanavond expliciet tot de raad en niet tot het college. We stellen 

dan ook geen vragen aan het college want die fase hebben we eigenlijk inmiddels wel achter ons 

gelaten. 

Er moet bezuinigd worden, daar valt helaas niet aan te ontkomen. Daarom heeft het college 

gevraagd van alle partijen om met voorstellen te komen, kaders, zoals u wilt. Om dit te kunnen 

vergelijken en doorrekenen is er een sjabloon geleverd waar iedere fractie mee aan de slag kon. 

Tevens hebben we een traject met elkaar afgesproken waaraan door de vakafdelingen de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van andere ideeën getoetst konden worden in een open setting. 

Wat ons teleurstelde is dat de coalitiepartijen zich uit dit open traject terugtrokken en blijkbaar weet 

de coalitie alles al. Ook hebben de coalitiepartijen geen eigen voorstel gemaakt maar heeft u zich laten 

leiden door het college en dat is handig, want dan hoef je zelf de discussie niet openlijk...  

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Voorzitter, bij interruptie. Ik krijg nu te horen 

dat wij ons niet netjes gedragen zouden hebben als coalitie. Mag ik de heer Bom wijzen op het 

systeem wat we ook in de Tweede Kamer hebben, waar ook wel eens onderhandelingen plaatsvinden 

als er ernstig bezuinigd moet worden: dan gaan partijen bij elkaar zitten en stemmen ze af wat ze gaan 

doen. Is hem dat helemaal onbekend? 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Als de heer Tersteeg daarmee zegt dat alles wat de 

oppositiepartijen zeggen er niet toe doet omdat hij het achterkamertje met de coalitiepartijen regelt, 

dat werp ik verre van me. 

 

De VOORZITTER: Heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Ik heb dacht ik duidelijk aan u gemaakt dat  het 

gebruikelijk is in het duale stelsel, waar sprake is van dit soort uitdagingen, partijen die, in dit geval 



 

 

het college of de regering dragen, met elkaar overleg voeren; u heeft daar moeite mee en ik vind dat 

de normaalste zaak. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): De heer Tersteeg is het misschien ontgaan op twee 

punten: dualisme betekent dat wij hier als raad met elkaar in discussie gaan en onze politieke 

speerpunten tegenover elkaar verdedigen en ons daar dus niet aan onttrekken, punt 2 is: we hebben 

met elkaar, en dat besluit heeft u ook genomen, overigens alle partijen in deze raad hebben het besluit 

genomen, om een gezamenlijk proces aan te gaan zoals ik dat net schets. Wat schetst onze verbazing: 

de eerste bijeenkomst die daarover zou gaan, daar waren het CDA en Inwonersbelangen aanwezig, 

maar u had zich teruggetrokken. De boodschap die wij kregen was: wij doen het bilateraal. Voorzitter, 

dat is hoe het gegaan is. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Nee voorzitter, dat is pertinent onjuist, in het 

presidium is door coalitiepartijen al aangegeven hoe de route zou zijn en uw verbazing is, mijnheer 

Bom, het is werkelijk wonderlijk. Wat ik belangrijker vind is dat u kennelijk niet begrijpt wat het 

duale stelsel inhoudt, want dat betekent niet dat je met elkaar in de raad in debat gaat maar dat je een 

onderscheid heb tussen het bestuur en de raad en ook in de rollen. Vroeger had je een ander systeem, 

dan waren de collegeleden onderdeel van de raad en had je een monistisch systeem. Dat hebben we nu 

niet meer dus ik denk dat u toch een paar dingen door elkaar haalt. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen):  Ik zit al wat langer in deze raad dan de heer Tersteeg en 

dan moet hij toch maar eens een boekje lezen.  

Voorzitter, Inwonersbelangen heeft wel de verantwoordelijkheid genomen om op eigen 

krachten en met de ondersteuning van ambtenaren te komen tot het voorliggende voorstel dat al meer 

dan een maand openbaar is voor reacties van de inwoners. Onze dank gaat dan ook uit naar de 

ondersteuning vanuit de ambtenaren. 

Het is een andere oplossing voor hetzelfde probleem. Voorzitter, wij nemen onze 

verantwoordelijkheid door ook in moeilijke tijden te komen met een eigen visie, ideeën, en zo 

verantwoording te nemen voor een gemeente in financiële problemen. Onze visie, van meet af aan, is 

dat we moeten proberen om zo lang mogelijk te ontzien wat de inwoners het meest direct raakt. U ziet 

daarom dat wij kiezen voor het ontzien van het sociale domein en willen streven naar kosten dekkende 

leges en parkeerbeleid. De westelijke randweg uitstellen, maar zéker niet afstellen. Tijd kopen voor 

het realiseren van scholen in Harmelen en tevens extra bezuinigen op ambtenaren, gemeenteraad, 

maar niet te vergeten: ook de wethouders mogen inleveren. 



 

 

We blijven met het voorstel dicht bij de inwoners, maar toch zitten er ook pijnlijke voorstellen 

in. Voorzitter, wij willen daarom ook ons voorstel vanavond integraal ter stemming brengen. Er moet 

mij ook iets van het hart, voorzitter. Onze inwoners, onze kiezers, willen dat hun stem gehoord wordt, 

dat partijen hun beloftes nakomen en dat er een herkenbare politieke strijd is. Het dualisme, mijnheer 

Tersteeg. Wat wij nu van het college zien is een stuk wat van compromissen aan elkaar hangt en waar 

geen zichtbare beloftes in nagekomen worden. Wel neemt men onnodig afscheid van gedane beloftes. 

De kiezer wist namelijk al in 2009 dat er zwaar weer op komst was, zoals we in de vorige periode na 

de grootschalige protesten in deze raad naar elkaar uitspraken: er valt wat te kiezen. Nou voorzitter, de 

kiezer sprak. Maar wordt daar nu ook naar geluisterd? De kiezer was en is bereid om bij te dragen aan 

de door u voorgeschotelde ambities. Kiezersbeloftes, zoals u het wil. Structurele belastingverhogingen 

van 6, 7, of 8% kunnen op steun van de kiezer in deze raad rekenen. De kiezer is al decennia voor die 

westelijke randweg. Zo zijn er nog heel veel punten te vinden waar de kiezer sprak maar waar de 

coalitiepartijen afstand nemen van hun kiezers. Omwille van, tsja, waarom eigenlijk?  

Tot slot voorzitter, zien wij ook overeenkomsten tussen de voorstellen die vanuit het college 

gekomen zijn. Voorstellen waar we zonder meer mee in kunnen stemmen. Sterker nog: ik denk dat 

meer dan de helft overeenkomsten vertoont. De grote verschillen zitten dan ook in de punten die ik 

zojuist heb genoemd. Wij leggen u, de raad, als hoogste orgaan - nogmaals dualisme mijnheer 

Tersteeg – ons voorstel voor. Niet in de verschillende moties maar juist in samenhang. Hiermee geeft 

u uzelf de kans uw verkiezingsbelofte niet te schenden en toch bezuinigingen te realiseren. 

Voorzitter, dat was mijn bijdrage in de eerste termijn. Ik wil ook graag gelijk even reageren op 

hetgeen het CDA heeft ingebracht. Voorzitter, wat betreft de moties van het CDA: de motie matiging 

ozb: wij kunnen daar helaas niet mee instemmen. Het verbaast ons zeer dat het CDA kiest voor een 

ongelijke stijging van de ozb. Eerder nog hebben we hier een discussie gevoerd en was het het CDA 

die opperde om dat niet te doen, ook met name vanwege de agrariërs. Voorzitter, daar kunnen wij dus 

niet mee instemmen. 

Wat betreft de afvalstoffenheffing: die toezegging is er al. In het najaar komt er een memo en 

die kunnen we met zijn allen beoordelen, maar de toezegging dat het terug naar de inwoners gaat, dat 

er een lagere heffing komt, is er reeds. 

Voorzitter, dan de westelijke randweg, ja die motie dienen we samen in, het moge duidelijk 

zijn dat die belofte aan de inwoners, die sinds jaar en dag is gedaan, en die mogen we best even aan 

het elastiek hangen en dat zullen ook andere partijen zoals Progressief Woerden, die het in haar eigen 

verkiezingsprogramma schreef, niet vreemd in de oren klinken.  

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Pardon? Wilt u de passage lezen van ons 

verkiezingsprogramma waar dat in staat? 



 

 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Die heb ik er toevallig op nageslagen, volgens mij is het 

pagina 15. Daar staat dat u ervoor kiest om het niet in deze periode te realiseren maar om het door te 

schuiven. U heeft niet gezegd dat u hem afzegt. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Oké, maar u wekte net eventjes de suggestie dat 

wij de westelijke randweg wilden gaan aanleggen en daar moet ik toch even afstand van nemen. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): U heeft niet gezegd dat u hem niet wil aanleggen, in uw 

verkiezingsprogramma staat dat u hem nu in deze periode niet wil aanleggen, dus u heeft niet gezegd 

dat u hem helemaal niet wil aanleggen. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): Maar mijnheer de voorzitter, de heer Bom had het 

zo even over 2009, ik kan me nog die periode herinneren. De grote overwinnaars van de verkiezingen 

zouden samen een nieuwe coalitie gaan vormen. Waar was toen de heer Bom? Want hij kon toen zijn 

belofte waarmaken, maar toen liep hij weg, zoals hij altijd wegloopt voor verantwoordelijkheden. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Nou, dat is weer zon typische heer-Verbeij-opmerking, 

die wil ik niet linken aan... 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): U kunt dus inderdaad dat niet pareren.... 

 

De VOORZITTER: Mijnheer Verbeij, zullen we het even via de voorzitter doen? Mijnheer 

Verbeij, hallo! Zullen we het even via de voorzitter doen? Het is niet Harmelen hier hè, het is gewoon 

Woerden, dus gewoon even via de voorzitter. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, zo zou ik het vaker willen zien in de richting 

van de heer Verbeij. De opmerking zoals de heer Verbeij deed... 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden):  Voorzitter, bij interruptie. Ik vind dat de heer Bom 

op een hele rare manier reageert, want hij geeft namelijk geen antwoord op mijn vraag: waar waren zij 

bij de coalitiebesprekingen van 2009? Toen zijn ze weggelopen. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, het is weer een prachtig stukje geschiedenis-

vervalsing van de heer Verbeij. Het coalitieakkoord wat hier ligt is in grote delen door ons 



 

 

vormgegeven en onze verantwoordelijkheden hebben we net zoals u in de raad. De uitvoering zien we 

bij het college en die controleren we daarop. Dat zijn de taken die wij in deze raad hebben, en ja, dat u 

nou op zo'n manier wil reageren: ik zal het niet onder de vlag van Progressief Woerden zien want die 

had ik hoger zitten. Voorzitter, tot zover mijn reactie. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden): De heer Bom maakt zich er weer gemakkelijk van 

af, op een hele mooie manier, maar het is precies zoals Inwonersbelangen is: op het moment dat ze 

verantwoordelijkheden moeten dragen zijn ze weg. 

 

De heer OLTHOF (Inwonersbelangen): Bij interruptie, nu wordt er gesproken dat 

Inwonersbelangen zo is en dat Inwonersbelangen weg is op moment dat het nodig is. Nou, we zouden 

de avond nog drie keer kunnen vullen met zaken waarbij Progressief Woerden weg is als het nodig is 

en ik weiger te accepteren dat we nu hier in deze raad op deze manier proberen de discussies te 

frustreren, want dat is wat er gebeurt, niet nu alleen, het gebeurt vaker. En telkenmale heeft de heer 

Verbeij zeer denigrerende opmerkingen en ik wil gewoon dat hij daarmee stopt. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Ik wil daar even aan toevoegen dat we deze vergadering 

altijd openen met “respect voor elkaars mening” en ik denk dat u treffend heeft gepareerd hoe de heer 

Verbeij dat soort waarden met voeten treedt. Als hij dat blijft doen zullen we daar op een andere 

manier gewag van maken. 

 

De VOORZITTER: Progressief Woerden, de heer Tersteeg, aan u het woord in eerste termijn. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):   Dank u wel voorzitter, voor het woord. Wie 

zaait zal oogsten dus ik zal kijken wie er gaat interrumperen, we zien ernaar uit. Ik denk dat voor 

Progressief Woerden in deze fase niet een herhaling van argumenten echt op zijn plaats is. We hebben 

ze gehad: noodzaak tot bezuinigen. We hadden een vertrekpunt, dat was het coalitieakkoord. Dat 

bleek onvoldoende. gezien de ontwikkelingen. We hebben met elkaar als coalitie een oplossing 

gevonden, we trekken daar één lijn in en dat vind u terug in de collegevoorstellen en die 

onderschrijven we dan ook.  

Wat is voor Progressief Woerden daarin nu belangrijk? Dat sociaal is en blijft op orde. Dus 

niet bezuinigen op toeleiding, re-integratie, activering en Wmo-voorzieningen. Dat is niet ingegeven 

door behoudzucht alsof dat een doelstelling op zich is, nee, want we zijn er nog lang niet als je dit op 

niveau houdt. Er is namelijk sprake van een groeiende vraag en verregaande bezuinigingen van het 

Rijk. Dat betekent dus ook dat we nog steeds blijven kijken naar vergroten effectiviteit en efficiency. 



 

 

We gaan ook kijken of er meer een beroep kan worden gedaan op de eigen kracht van onze bewoners. 

Wat dat betreft dus geen struisvogelpolitiek maar duidelijkheid. 

Ten aanzien van het onderdeel investeringen constateren we, de wethouder zei het al, dat daar 

de gemeente niet verzaakt en bijvoorbeeld, niet onbelangrijk: we blijven investeren in deugdelijk 

basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld de investeringen in Harmelen, waar bijvoorbeeld 

Inwonersbelangen vanaf ziet. Dat vind ik echt een gemiste kans. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, bij interruptie. De heer Tersteeg kan natuurlijk 

weer niet lezen, want het is een vorm van “even uitschuiven”, we hebben in deze raad gekozen voor 

een lager onderhoudsniveau, wij zeggen: we kopen tijd om dat nog een tijdje op te rekken. Dus geen 

afstel, mijnheer Tersteeg. Lezen! 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Mijnheer de voorzitter, ik geloof dat mijn 

mederaadslid net aangesproken werd op het taalgebruik en dat zou denigrerend zijn. Mag ik dan de 

heer Bom erop wijzen dat hij nu in zijn begroting heeft zitten een structureel gebrek vanaf 2016? Ik 

heb uit zijn vorige bijdrage begrepen dat hij dat gaat oplossen door de komende verkiezingen. Daar 

koop ik niet veel voor. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, dat kan wel zo zijn, dat de heer Tersteeg denkt 

dat we vanaf 2016 een tekort hebben, maar ook in de voorstellen zoals die nu bij het college liggen is 

dat helemaal niet berekend wat er na 2016 aan de hand is. Het zijn 2 voorstellen over dezelfde periode 

naast elkaar gelegd, dus laten we nu even niet gaan praten over 2030/2032. We hebben het over deze 

periode, dus dat is helemaal niet gek. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Oké, ik begrijp dat heer Bom dit gesprek uit de 

weg gaat. We zijn verder, hebben we in de begroting gezien, ook bereid om verder te snijden in het 

eigen vlees en dat is een bezuiniging uiteindelijk van 15% op de ambtenaren. Ik denk dat het goed is 

dat we daarmee maximaal ons inspannen om zoveel mogelijk de voorzieningen die we overigens 

betalen overeind te houden.  

Is het nou zo dat iedereen binnen Progressief Woerden erg blij is met de voorstellen die er 

liggen? Nee, dat is natuurlijk niet zo. Er zitten ook pijnlijke maatregelen in. De bezuinigingen op 

cultuur doen pijn en ik constateer dat het goed is dat het college daar met de partijen samen over gaat 

praten om dat in te vullen. Natuurlijk zijn we ook niet blij met bezuinigingen op sport. Uiteindelijk is 

dat een van de motoren van de samenleving die we graag willen, waarin mensen betrokken zijn en 



 

 

actief zijn. Aan de andere kant moet ik wel constateren dat de toegang tot de sport voor ouders met 

een laag inkomen gegarandeerd is door onze declaratieregeling. 

Natuurlijk is het zo dat een hogere ozb ook voor ons een noodzakelijke ingreep is, maar wat 

ons betreft is het toch wel van groot belang dat we financieel gezond en structureel op orde zijn. 

Alleen op deze manier kunnen we ook ons sociale gezicht structureel overeind houden. Verder 

constateren we dat er nog steeds geld overblijft en geïnvesteerd blijft in onderhoud voor onze wegen 

en bijvoorbeeld ook onze fietspaden. Het is een lager niveau, maar we zitten gelukkig nog niet op de 

bodem. 

Dan kom ik bij een aantal punten die door mijn collega's als issue naar voren zijn gebracht. 

Dat is onder andere de randweg. We hebben daar geen geld voor en laten we daar ook duidelijk over 

zijn. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Bij interruptie, ik denk dat de heer De Jong 

in zijn eerste verhaal goed aangegeven heeft dat dat ook ingezien wordt door de andere partijen maar 

dat wij spraken over geen afstel, u heeft het over geen geld, daar gaat het niet om, het gaat erover dat 

het niet afgesteld wordt. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Dank u wel, heer Van der Does. Kijk, als we 

constateren in deze raad dat bijvoorbeeld de oostelijke randweg niet doorgaat, ook een onderdeel van 

BRAVO, dan hoor ik velen van u zeggen: goed dat groen niet aangetast wordt. Daar zijn we allemaal 

blij mee. Die argumenten schijnen bij de westelijke randweg opeens allemaal verdampt te zijn, ook al 

heeft natuurlijk het doorgaan van de oostelijke randweg zijn effect op de wijk Snel & Polanen. 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Bij interruptie voorzitter, de heer Tersteeg 

gaat nu een hele andere route op, nu wordt het groen erbij gehaald. Het ging over geld en dan wil ik 

wel dat hij daarop voortborduurt. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Nee, mijnheer Van der Does, u nodigt mij uit om 

uit te leggen waarom we dit standpunt hebben. Als het nou om die Westelijke Randweg gaat, dat weet 

u zelf ook, dat de Provincie daar de meerwaarde niet van in zag, en dat we hem daarom zelf moesten 

betalen. Dan heb je gewoon een andere afweging te maken.  

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Gaat u eens door met uw 

groenoverwegingen, want dat kan ik niet vatten. 

 



 

 

De VOORZITTER: Ook graag via de voorzitter, mijnheer Van der Does. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Nou mijnheer Van der Does, welk weiland is u 

meer waard, ten oosten of ten westen van de gemeente Woerden, zegt u het maar. Want u heeft 

kennelijk een argument gevonden om de ene weg wel door te laten gaan, ook al kost die groen, en de 

andere weg niet, terwijl die evenveel groen kost? 

 

De heer VAN DER DOES (Lijst Van der Does): Bij interruptie. Dit argument is al die jaren 

door de fractie van Progressief Woerden nooit aangevoerd, nu ging het om geld en nu opeens wordt 

groen erbij gehaald. Ik vind het een beetje ongeloofwaardig moet ik zeggen. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Mag ik daar meteen even op ingaan? Ik wil dit 

even weghalen want het is de heer Van der Does zelf die het argument van groen ook bij herhaling 

gebezigd heeft dus daar spreek ik hem even op aan. 

 

De heer BOM (Inwonersbelangen): Voorzitter, het is beetje “zo de wind waait waait mijn 

jasje” want bij Progressief Woerden is het toch altijd zo geweest dat ze hebben meegewerkt aan elk 

college waarin ze zaten, in elke raad waarin ze zaten, om mee te werken aan de integrale aanpak van 

de BRAVO. Voor de financiering moest altijd gezocht worden en met alle wegen hebben ze  

ingestemd. Nu opeens gaan ze zich op argumenten beroepen die ze eerder niet hebben laten horen, 

zelfs niet in hun verkiezingsprogramma. U houdt echt iedereen voor de gek. 

 

De heer VERBEIJ (Progressief Woerden):  U citeerde zo even uit bladzijde 15 van het 

verkiezingsprogramma, daar staat: “Wij vinden de aanleg van de westelijke randweg niet langer 

noodzakelijk om de verkeersdruk te verminderen. De aanleg kost teveel en levert te weinig op.” In 

2009 hebben we dat opgesteld dus wat u zo-even zei was gewoon niet waar. 

 

De VOORZITTER: Heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Bovendien staat mijn jasje dan waarschijnlijk 

ook weer recht en zijn we daar toch ook wel weer consistent in. 

 

De heer DE JONG (CDA): Voorzitter, bij interruptie, mag ik een vraag aan de heer Tersteeg 

stellen? Nu even het verkiezingsprogramma horende en uw stellingen, heb ik u dus goed begrepen dat 

u zegt: “voor ons is het afstel, en dat betekent dus dat alle maatregelen nu genomen kunnen worden 



 

 

om alle gronden die verworven zijn, om die “in het kader van vastgoedbeleid te laten renderen”, of 

voelt u nog iets mee met onze argumenten dat we zeggen van “nou, laten we afstellen, we hebben er 

nu geen geld voor maar hou de opties open”? 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Het is niet mijn insteek om nu tegen het college 

te zeggen dat er verder niks meer mag gebeuren en dat alle opties nog jarenlang open gehouden 

moeten worden. Dat is niet onze insteek. 

 

De heer DE JONG (CDA): Dus u zegt gewoon “ja, het is afstel, en schluss”. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Kijk, het is niet zo dat ik de opdracht heb 

gegeven dat nu morgen alles meteen verkocht moet worden. Ik denk dat ik daar verder duidelijk in 

geweest ben. 

Eens even kijken, dan kom ik bij de reactie en de inbreng van het CDA. Ik heb daar net al 

eventjes op gereageerd. Kijk, in een begroting neem je meestal de kosten op die redelijkerwijs 

onvermijdelijk zijn. Dat zien we ook bij ons in het sociale domein. In de begroting van het CDA zie ik 

dat daar 6 ton structureel uit gehaald wordt en dat er tegen ons gezegd wordt: jullie zijn bereid om die 

6 ton wel uit te trekken door ozb in te zetten en de breedste schouders de zwaarste lasten te laten 

dragen. Maar dan vind ik toch de insteek wat bijzonder van het CDA, want die zeggen dus nu: de 

zwakken-belangen hebben het nakijken, er is geen geld voor re-integratie. Wat is nou het ware gezicht 

van het CDA? 

 

De heer DE JONG (CDA): Voorzitter, nu gaat de heer Tersteeg weer proberen mij verkeerd te 

citeren en ook het CDA verkeerd te citeren. Als het gaat om de voorstellen die we gedaan hebben over 

de structurele dekkingen en de incidentele dekkingen hebben wij gezegd: natuurlijk, overschrijdingen 

op het I-deel, die moeten natuurlijk betaald worden want dat is een onvermijdelijkheid. Alleen wij 

hebben gezegd: kunnen we niet een extra impuls geven? Dus wij bezuinigen ook niet op re-integratie, 

dus uw stelling dat wij dat doen is onterecht, heeft de heer Hoogerbrugge in de commissie ook verteld, 

maar wij willen proberen de effectiviteit te vergroten zodat je minder uitkeringen hebt uiteindelijk. 

Het is een schatting, dat ben ik met u eens, en wij hebben gezegd: natuurlijk, die uitkeringen moet je 

gewoon betalen, gaar gaat het ook niet om. Dat tasten we niet aan. Alleen: zoek een weg om die dan 

incidenteel voorlopig te dekken. Wij hebben daar 3 ton tegenover gezet voor de reserve crisiseffecten. 

Dat kan in deze sfeer zijn, dat kan ook nog op andere terreinen zijn. 

 



 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Even de vraag dan aan de heer De Jong, of ik 

zijn begroting verkeerd gelezen heb: staat er niet ergens een regel bij re-integratiekosten, dat daar 6 

ton minder voor wordt uitgegeven? Heb ik dat nou goed gelezen of niet? Staat dat er? 

 

De heer DE JONG (CDA): Nee, dat staat er zo niet. Laat hem anders even zien op het beeld. 

Wij kiezen ervoor om de 660.000 euro exogene factoren niet structureel mee te nemen in het 

dekkingsplan, maar via jaarrekening of via reserve er een oplossing voor te zoeken. Als blijkt dat dat 

inderdaad na verloop van tijd structureel wordt, dan zullen we die consequentie moeten nemen, maar 

u doet ons onrecht om nu aan te geven dat wij minder geld aan het sociale domein uitgeven. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden): Krijg ik nog de gelegenheid om te reageren? 

 

De VOORZITTER: Ja, ga uw gang. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Kijk, het is volgens mij van tweeën één. Of je 

zegt van “ik heb de houding om een begroting op orde te hebben en dat wat redelijkerwijs te 

verwachten is”, en u noemde dat even eenmalig en een poosje ofzo, dan heb ik zoiets van, dan neem 

je dat dus structureel op in je begroting, dat is de verwachte uitgave die je gaat doen. En natuurlijk 

blijf je altijd onderweg kijken of het effectiever en goedkoper kan, maar je neemt het wel op in je 

begroting. Doe je dat niet, dan doe je een uitspraak en zeg je: “ik maak een keuze en dat gaan we niet 

meer doen, en we gaan dat terugdringen tot 0, en alleen als het allemaal niet meer lukt en de keuzes 

die we maken door minder te investeren in integratie, als dat allemaal niet effectief genoeg is heb ik 

nog wat eenmalige middelen.” Maar u doet nu net of u die keuze niet gemaakt heeft en dat vind ik 

heel bijzonder. 

 

De heer DE JONG (CDA): Een herhaling van zetten, we willen elkaar niet begrijpen. 

 

De VOORZITTER: Nee precies, vervolg uw betoog, heer Tersteeg. 

 

De heer TERSTEEG (Progressief Woerden):  Op verzoek van de heer Bom: dit was het al. 

 

De VOORZITTER: Fijn, dank u wel. Ik stel vast dat het half 12 is. Er zijn sommige mensen 

die de raadsvergadering willen gaan verlaten om half 12, dus ik schors... 

 



 

 

De heer HOOGEVEEN (D66): Mijn voorstel was om om half 12 even te kijken en mijn 

voorstel zou zijn om de eerste termijn in ieder geval af te maken, dat is wel een logisch moment om 

dan te stoppen. 

 

De VOORZITTER: Ja, maar sommige mensen lopen dan weg, maar ik vind het prima: Maar 

denk erom: dan wil ik ook alle partijen nog even een keer horen, hoe laat het dan ook wordt. Dan wil 

ik ook even iedereen in de gelegenheid stellen. Mijnheer Van Dam.  

 

De heer VAN DAM (ChristenUnie/SGP): Voorzitter, ik zie hier al mensen de tas pakken en 

dat is voor mij aanleiding om te zeggen van: helaas, wij hebben zelf die afspraak gemaakt. Jammer, ik 

had ook liever inderdaad die eerste termijn afgemaakt maar ik vind het terecht dat we dan deze 

vergadering niet kunnen afmaken. 

 

De VOORZITTER: We schorsen tot donderdag om 8 uur. 

 

 

 

 

 

De VOORZITTER  schorst, te 23.30 uur, de vergadering.  

 

 

Aldus vastgesteld in de op  
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 

 De griffier,    De voorzitter, 

 

 

 

 


