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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 27-06-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:50 uur 
 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De dames Van Soest 
(CDA) en Van den Berg (VVD) arriveren iets later ter vergadering. 

  
2.  Vaststellen agenda 

De raad besluit een motie inzake investeringsafhankelijke 
verhuurdersheffing van de fracties van CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van 
der Does en een motie inzake versnelde aanleg fietsverbinding Defensie-
eiland / Singel van CDA, Progressief Woerden, Inwonersbelangen en Lijst 
Van der Does aan de agenda toe te voegen.  
Voorts wordt de agenda conform vastgesteld, met de opmerking dat 
agendapunt 9 (voorstel aanpassing APV) gelet op het herziene 
raadsvoorstel aan de hamerstukkenlijst wordt toegevoegd. 

  
3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 30 mei 2013 

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

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

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er is één vragenserie aan de orde geweest: 
1. De fractie van Progressief Woerden heeft vragen gesteld over g.f.t.-afval 
in Snel & Polanen. 
 
De vragenserie is afdoende door het college beantwoord. 

  
6. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 
• Raadsvoorstel (13R.00055) inzake wijziging legesverordening 2013 
• Raadsvoorstel (13R.00203) inzake beheersverordening Woerden 

2013 
• Raadsvoorstel (13R.00180) inzake vaststelling bestemmingsplan 
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Kern Zegveld 
• Raadsvoorstel (13R.00135) inzake kadernota decentralisaties 
• Raadsvoorstel (13R.00150) inzake evaluatie pilot integraal werken 
• Raadsvoorstel (13R.00140) inzake vaststellen bestemmingsplan 

Arsenaal 
• Raadsvoorstel (13R.00107) inzake procesversnellers - uitbreiding lijst 

algemene verklaring van geen bedenkingen 
• Raadsvoorstel (13R.00210) inzake commissie ten behoeve van het 

functioneringsgesprek met de burgemeester 
• Raadsvoorstel (13R.00200) inzake bekrachtigen geheimhouding 

document Defensie-eiland 
• Raadsvoorstel (13R.00183) inzake jaarrekening 2012 en 

ontwerpbegroting 2014 GGD Midden Nederland 
• Raadsvoorstel (13R.00179) inzake programmabegroting en 

productenbegroting 2014 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 
• Raadsvoorstel (13R.00162) inzake vaststellen bestemmingsplan 

Ruimte voor de Grecht 
• Raadsvoorstel (13R.00173) inzake vaststellen bestemmingsplan 

Middelland en Honthorst 
• Raadsvoorstel (13R.00189) inzake vaststellen bestemmingsplan 

Oortjespad 
De heer Mees onthoudt zich t.a.v. voorstel 13R.00189 van stemming. 
• Raadsvoorstel (13R.00190) inzake geheimhouding exploitatie-opzet 

Kameryck in het kader van het bestemmingsplan Oortjespad 
• Raadsvoorstel (13R.00147) inzake wijziging APV in verband met 

hondenbeleid, growshops en de weg als slaapplaats gebruiken 
worden unaniem aangenomen door de raad. 

  
7. Raadsvoorstel (13R.00159) inzake samenwerkingsmodel Oudewater-

Woerden 
Een amendement van de fractie van Inwonersbelangen inzake aanbrengen 
logische volgorde van beslispunten is verworpen. Vóór het amendement 
heeft de fractie van Inwonersbelangen gestemd (5 leden), daartegen de 
fracties van CDA, VVD, Progressief Woerden, D66, CU/SGP en Lijst Van 
der Does (24 leden). 
 
De raad besluit het voorstel inzake samenwerkingsmodel Oudewater – 
Woerden conform collegevoorstel te aanvaarden. Tégen het voorstel heeft 
de fractie van Inwonersbelangen gestemd (5 leden), daarvóór de fracties 
van CDA, VVD, Progressief Woerden, D66, CU/SGP en Lijst Van der Does 
(24 leden). 

   
8. Raadsvoorstel (13R.00100) inzake vaststellen kadernota Het Nieuwe 

Werkbedrijf 
De raad besluit het voorstel inzake vaststelling kadernota Het Nieuwe 
Werkbedrijf unaniem conform voorstel van het college te aanvaarden.  
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9. Raadsvoorstel (13R.00147) inzake wijziging APV in verband met 
hondenbeleid, growshops en de weg als slaapplaats gebruiken 
Toegevoegd aan hamerstukkenlijst (H-16) 

  
10. Raadsvoorstel (13R.00214) inzake aanpassen verordening winkeltijden 

De raad besluit het voorstel inzake aanpassen verordening winkeltijden 
conform voorstel van het college te aanvaarden. 
 
Over het voorstel is hoofdelijk gestemd. 
Vóór hebben gestemd de leden: Abarkane, Becht, Van der Berg, Berkhof, 
Brouwer, Van Dam, Van der Does, Droogers, Van Geelen, Van Hameren, 
Hoogerbrugge, Hoogeveen, De Jong, Van der Lit, Mees, Van Riet, Romijn, 
Van Soest, Streng, Tersteeg, Tuit, Verbeij, Winter en De Wit (24); 
Tégen hebben gestemd de leden: Den Boer, Bom, Buerman, Van Ekeren en 
Olthof (5). 

  
11. Raadsvoorstel (13R.00188) inzake eerste bestuursrapportage 2013 

Een amendement van de fracties van D66, Progressief Woerden en CDA 
inzake extern onderzoek Rembrandtlaan/Boerendijk is aanvaard. Vóór het 
amendement hebben gestemd de fracties van CDA, Progressief Woerden, 
D66 en de leden Den Boer, Bom, Van Ekeren en Olthof (allen 
Inwonersbelangen) (18). Tégen het amendement hebben gestemd de 
fracties van VVD, CU/SGP, Lijst van der Does en het lid Buerman 
(Inwonersbelangen) (11). 
 
De raad besluit het (geamendeerde) voorstel inzake de Eerste 
bestuursrapportage 2013 unaniem te aanvaarden. 

  
12. Raadsvoorstel (13R.00178) inzake juni-overleg 

De raad besluit het voorstel inzake het juni-overleg conform voorstel van het 
college te aanvaarden. 
Tégen heeft gestemd de fractie van CDA, daarvóór hebben gestemd de 
fracties van VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, D66, CU/SGP 
en Lijst Van der Does. 
 
Een motie van de fractie van Inwonersbelangen inzake OZB is door de raad 
aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, VVD, 
Inwonersbelangen en Lijst Van der Does (18), daartégen de fracties van 
Progressief Woerden, D66 en CU/SGP (11). 
 
Een motie van de fractie van Inwonersbelangen inzake 
duurzaamheidslening is verworpen. Vóór heeft gestemd de fractie van 
Inwonersbelangen (5), daartegen de fracties van CDA, VVD, Progressief 
Woerden, D66, CU/SGP en Lijst Van der Does (24). 
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13. Motie inzake investeringsafhankelijke verhuurdersheffing 
Een motie van de fracties van CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van der 
Does inzake investeringsafhankelijke verhuurdersheffing wordt verworpen. 
Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, Inwonersbelangen en Lijst Van 
der Does (12), daartégen de fracties van VVD, Progressief Woerden, D66 en 
CU/SGP (17). 

  
14. Motie inzake versnelde aanleg fietsverbinding Defensie-eiland / Singel 

Een motie van CDA, Progressief Woerden, Inwonersbelangen, D66 en Lijst 
Van der Does inzake versnelde aanleg fietsverbinding Defensie-eiland / 
Singel is unaniem aanvaard. 

  
15. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 27 juni 2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 R. Abarkane (t/m agendapunt 7) 
 G.F. Becht 
 Mevr. D. van den Berg-Kuijf 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 J.A.G.W. Droogers 
 A. van Ekeren 
 W. van Geelen 
 S. van Hameren 
 C.M. Hoogerbrugge 
 H.J. Hoogeveen 
 B. de Jong  
 G.C.H. van der Lit 
 R.A. Mees 
 G. Olthof 
 J.A.G. van Riet  
 Mevr. B.J. Romijn-Ansink 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 Q.J. Tersteeg 
 F. Tuit 

 Raadsleden vervolg 
  

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

  
 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 De griffier: E.M. Geldorp 

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

  
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


