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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
Datum: 28-02-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:00 uur 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
20:00 uur. 

  
2. Vaststellen agenda 

Een motie van D66 en Progressief Woerden inzake Schaliegas, een motie 
van Inwonersbelangen en Lijst Van der Does inzake Koningsboom en een 
motie van Inwonersbelangen inzake beëindiging duurzaamheidslening 
worden aan de agenda toegevoegd. Op advies van de commissie Ruimte 
wordt tevens de Rib inzake Quick Scan starterslening aan de agenda 
toegevoegd. De raad besluit het raadsvoorstel inzake aanpassing 
Ruimtelijke Structuurvisie Woerden2009-2030 niet te agenderen. 

  
3a. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergad ering d.d. 24 januari 

2013 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3b. Vaststellen verslag besloten raadsvergadering d .d. 24 januari 2013 
(aanbeveling burgemeester) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3c. Vaststellen verslag openbare raadsvergadering d .d. 24 januari 2013 
(aanbeveling burgemeester) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingek omen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt met de navolgende 
wijziging vastgesteld: 
 
Stuk 38 met briefnummer 13 R.00024 rib ontbinden samenwerkingsverband 
Wmo inzake Montfoort, Oudewater en Woerden – Cie. Welzijn: Behandelen 
in de overlegvergadering. 

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

De fractie Progressief Woerden stelt vragen over het asfalteren van 
wandelpaden rond de Cattenbroekerplas. De beantwoording van het college 
is afdoende. 
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6. Hamerstukken  (besluiten zonder debat) 
De voorstellen: 
• Raadsvoorstel (13R.00009) inzake (ongewijzigd) vaststellen 

bestemmingsplan Zandwijksingel 
• Raadsvoorstel (13R.00033) inzake aanpassing verordening winkeltijden 
• Raadsvoorstel (12R.00455) inzake WarmteKoudeOpslag (WKO) in de 

Spoorzone Woerden 
• Raadsvoorstel (12R.00496) inzake wijziging gemeenschappelijke 

regeling Vru 
worden unaniem aangenomen door de raad. 

  
7. Raadsvoorstel (12R.00461) inzake Parkeerbeleid g emeente Woerden 

2013, inclusief parkeerverordening 2013 en verorden ing 
parkeerbelastingen 2013 
Een amendement van Lijst Van der Does, CDA en Inwonersbelangen inzake 
schrappen betaald avondparkeren op maandag t/m donderdag wordt 
ingetrokken, onder de toezegging dat het college de strekking van het 
amendement in het parkeerbeleid opneemt. 
 
Een amendement van CDA inzake samenwerking ondernemers Stadshart / 
vitaliteit binnenstad wordt ingetrokken, onder de toezegging dat het college 
de strekking van het amendement opneemt in het parkeerbeleid. 
 
Besluit: 
De raad stemt unaniem in met het parkeerbeleid 2013 (implementatie per 1 
april) inclusief de gewijzigde parkeerbegroting en de bijbehorende 
parkeerverordening 2013 en de verordening parkeerbelastingen 2013.  

  
8. Raadsinformatiebrief (12R.00471) inzake De Quick  scan 

Startersleningen 
Een motie van CDA inzake introduceren starterslening wordt verworpen. 
Vóór de motie hebben gestemd de fracties van CDA en Lijst Van der Does, 
tégen de motie hebben gestemd de fracties van VVD, Inwonersbelangen, 
Progressief Woerden, D66 en CU/SGP. 
 
Een motie van Progressief Woerden, VVD en CDA inzake voortgang project 
bouw starterswoningen is unaniem door de raad aanvaard.  

  
9. Motie van D66 en Progressief Woerden inzake Scha liegas 

De motie van D66 en Progressief Woerden inzake Schaliegas wordt onder 
de toezegging van het college dat dit onderwerp in regionaal verband op de 
agenda wordt geplaatst, ingetrokken. Het college reageert schriftelijk naar de 
raad op welke termijn een regionale reactie / standpunt kan worden 
verwacht. 
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10. Motie van Inwonersbelangen en Lijst Van der Doe s inzake een 
Koningsboom 
De motie van Inwonersbelangen en Lijst Van der Does inzake een 
Koningsboom wordt ingetrokken, omdat de strekking van de motie reeds is 
uitgevoerd door de Sterke Samenleving en het college. 

  
11. Motie van Inwonersbelangen inzake beëindiging d uurzaamheidslening 

De motie van Inwonersbelangen inzake beëindiging duurzaamheidslening 
wordt ingetrokken, onder de toezegging van het college dat het thema 
duurzaamheidslening in het kader van het juni-overleg aan de orde zal 
komen. Het college geeft dan aan of de duurzaamheidslening (al dan niet in 
gewijzigde vorm) wordt gehandhaafd. 

  
12. Sluiting 

23:00 uur. 
 
 
Lijst van aanwezigen zie volgende pagina  
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 februari 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 R. Abarkane  
 G.F. Becht 
 Mevr. D. van den Berg-Kuijf 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 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 

  
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


