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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 30-05-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:30 uur 
 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en deelt de raad mede dat 
oud-burgemeester Ter Haar Romeny begin mei is overleden. 
 

  
2.  Vaststellen agenda 

De raad besluit een motie van de fracties van D66, VVD en Progressief 
Woerden inzake rechtmatige aanpak harddrugsgebruik aan de agenda toe 
te voegen. Voorts wordt de agenda conform vastgesteld. 
 

  
3. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 25 april 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. 
 
- De fracties van D66 en Progressief Woerden hebben het college nadere 
inlichtingen gevraagd naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 
40-vragen inzake bestuur openbaar onderwijs. 
Conclusie: naar aanleiding van de beantwoording van het college beraden 
beide fracties zich op een eventueel vervolg. 

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er zijn twee vragenseries aan de orde geweest: 
1. De fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld over polder 
Wulverhorst. 
2. De fractie van Inwonersbelangen heeft vragen gesteld over ontwikkeling 
Defensie-eiland. 
 
Beide vragenseries zijn afdoende door het college beantwoord. 
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6. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 
• raadsvoorstel (13R.00141) inzake geheimhouding 

koopovereenkomst / anterieure overeenkomst van grondexploitatie 
Arsenaal en de door de beoogde exploitant opgestelde 
exploitatieopzet 

• raadsvoorstel (13R.00034) inzake notitie Financial Governance; 
verbeteren begrotingsdiscipline 

• raadsvoorstel (13R.00112) inzake Conceptjaarstukken 2012 en 
conceptprogrammabegroting 2014 VRU 

• raadsvoorstel (13R.00054) inzake Uitvoeringsplan integrale veiligheid 
2013 

worden unaniem aangenomen door de raad. 
 
Raadsvoorstel (13R.00134) inzake Grondexploitaties 2013 en 
kredietaanvraag (Kamerik Noordoost 2, Snel en Polanen, Defensie-eiland) 
wordt met de tegenstem van de fractie van Inwonersbelangen aangenomen. 
 
Raadsvoorstel (13R.00091) inzake beheersverordening Woerden 2013 
wordt op verzoek van het college aangehouden. In het voorstel staan nog 
enkele onvolkomenheden. Deze zullen worden aangepast. Naar verwachting 
kan de raad in de vergadering van juni een definitief besluit nemen. 

  
7. Raadsvoorstel (13R.00077) inzake harmonisering tarieven 

(focus)buitensport 
Een amendement van de fracties van CDA en Lijst Van der Does inzake 
verzachting van de taakstelling is verworpen. Vóór het amendement hebben 
de fracties van CDA en Lijst Van der Does gestemd (22 leden), daartegen 
de fracties van VVD, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, D66 en 
CU/SGP (7 leden). 
 
Een amendement van de fracties van D66 en Progressief Woerden inzake 
verlenging termijn van de taakstelling is verworpen. Vóór het amendement 
hebben gestemd de fracties van CDA, D66, CU/SGP, Lijst Van der Does en 
het lid Abarkane (Progressief Woerden) (14 leden), daartegen de fracties 
van VVD, Inwonersbelangen en de leden Tersteeg, Van Geelen, Van der Lit 
en Verbeij (allen Progressief Woerden) (15 leden). 
 
De raad besluit het voorstel inzake harmonisering tarieven 
(focus)buitensport conform collegevoorstel te aanvaarden. Voor het voorstel 
hebben gestemd de fracties van VVD, Progressief Woerden, 
Inwonersbelangen, D66, CU/SGP en Lijst Van der Does (23 leden), 
daartegen de fractie van het CDA (6 leden). 
 
Een motie van het CDA inzake een evaluatie is door de raad verworpen. 
Vóór de motie hebben gestemd de fracties van CDA en Lijst Van der Does 
(7 leden), daartegen de fracties van VVD, Inwonersbelangen, Progressief 
Woerden, D66 en CU/SGP (22 leden). 
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8. Raadsvoorstel (13R.00119) inzake jaarverslag / jaarrekening 2012 
De raad besluit het voorstel inzake vaststelling van het jaarverslag en de 
jaarrekening conform voorstel van het college te aanvaarden. Vóór het 
voorstel hebben gestemd de fracties van CDA, VVD, Progressief Woerden, 
D66, CU/SGP en Lijst Van der Does (23 leden), daartegen de fracties van 
Inwonersbelangen (5 leden). 

  
9. Motie rechtmatige aanpak harddrugsgebruik 

De heer Van der Does neemt het voorzitterschap van de burgemeester over, 
omdat laatstgenoemde dan als portefeuillehouder het debat met de raad kan 
voeren. 
 
De burgemeester (als bestuursorgaan) zegt naar aanleiding van het debat 
toe dat: 
- de strekking van de motie wordt betrokken bij evaluatie; 
- de evaluatie wordt gedeeld met de raad (eventueel vertrouwelijk); 
- tot die tijd er geen nieuwe vergelijkbare acties op touw worden gezet. 
 
Gelet op bovenstaande toezeggingen trekken indieners de motie in. Deze 
komt wellicht in een later stadium aan de orde. 

  
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 mei 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 

  


