
 Pagina 1 van 4 

Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 28-11-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21:44 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 
  
2. Vaststellen agenda 

 
De agenda wordt vastgesteld met in acht name van het feit dat de motie van 
de ChristenUnie/SGP, de VVD en Progressief Woerden inzake gesprek en 
ontmoeting met de gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk als punt 8 wordt 
geagendeerd. 
 

  
3.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 oktober 2013 

 
De raad besluit de besluitenlijst conform vast te stellen. 

 
  
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 zijn vier vragen ingediend voor het vragenhalfuur: 
 
1. Fractie van D66 bij monde van raadslid Hoogeveen inzake aantrekkelijk 

NS-vervoer. 
2. Fractie van STERK Woerden bij monde van raadslid Buerman inzake 

budget The Game 2011. 
3. Fractie van het CDA bij monde van raadslid Van Soest inzake 

straatverlichting. 
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4. Fractie van Progressief Woerden bij monde van raadslid Van Geelen 
inzake gehandicaptenparkeerbeleid (eerdere schriftelijke vragen die nu 
mondeling zijn afgedaan door het college (schriftelijke vragen komen te 
vervallen)). 

 
College: 

 Bij de vragen van de fractie van STERK Woerden over het budget van 
The Game doet portefeuillehouder Duindam de toezegging om het 
bedrag van € 2.500 aan Watersportvereniging Woerden te laten 
toekomen om in 2014 bij de Cattenbroekerplas activiteiten te organiseren 
voor jongeren. 

 Bij de vragen van de fractie van het CDA over straatverlichting zegt 
portefeuillehouder Duindam toe om in februari een beleidskader voor 
Straatverlichting naar de raad te zenden. 

 De overige vragen zijn afdoende beantwoord door het college. 

 
  
6. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 
 
1. Rv (13R.00348) inzake Wet publieke gezondheidszorg (Wpg) 

arrangement (congruentie GGD en VRU) 
2. Rv (13R.00357) inzake Regionaal transitiearrangement jeugdzorg 
3. Rv (13r.00398) inzake Bekrachtigen geheimhouding stukken 

problematiek Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 
4. Rv (13R.00313) inzake vaststellen bestemmingsplan Dorpsstraat 181 
5. Rv (13r.00366) inzake benoeming voorzitter en lid raad van toezicht 

stichting minkema college 
6. Rv (13r.00296) inzake gemeentelijke reactie op jaarstukken Welstand en 

Monumenten Midden Nederland 
 

worden unaniem conform door de raad aangenomen. Bij hamerstuk drie 
wordt alleen de geheimhouding bekrachtigd op het Rapport  van de 
Ambtelijke adviesgroep (bijlage 2: 13i.04553). 

 
  

7. Raadsvoorstel (13R.00385) inzake resultaten onderhandelingen 
fasering plandeel noord Defensie-eiland  
 
Gemeenteraad: 
Voor hebben gestemd de fracties: CDA, VVD, Progressief Woerden, D66, 
ChristenUnie/SGP en LijstvanderDoes. 
Tegen heeft gestemd de fractie: STERK Woerden 
 
Het voorstel is met 22 stemmen voor en 5 tegen conform  aanvaard. 
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8. Motie ChristenUnie/SGP en VVD inzake gesprek en ontmoeting met de 

gemeenteraad Bodegraven-Reeuwijk 
 
Gemeenteraad: 
Voor hebben gestemd de fracties: CDA, VVD, Progressief Woerden, D66, 
ChristenUnie/SGP en LijstvanderDoes. 
Tegen heeft gestemd de fractie: STERK Woerden 
 
De motie is met 22 stemmen voor en 5 tegen conform  aanvaard. 
 
Dictum motie: 

 

 Het presidium te verzoeken de gemeenteraad van de gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk uit te nodigen voor een gemeenschappelijke 
raadsinformatieavond om, onder coördinatie van beide 
burgemeesters, te bezien op welke thema’s samenwerking wenselijk / 
mogelijk is.  

 Deze raadsinformatieavond te plannen op woensdag 22 januari 2014. 
 
Gedurende de bespreking is mondeling aan het dictum toegevoegd dat 
ook een afvaardiging van de gemeente Oudewater wordt uitgenodigd.  
 

  

9. Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:44 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 november 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: M. Lucassen (plv) 

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

 Vanaf agendapunt 7 
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


