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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 
Datum: 25-04-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21:49 uur 
 
 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  
2.  Installatie mevrouw M.H.T. (Marieke) van Noort (Progressief 

Woerden) als fractieassistent 
Mevrouw Van Noort wordt middels het afleggen van de belofte 
geïnstalleerd als fractieassistent. 
 

  
3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld.  
 

  
4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 28 

maart 2013 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

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

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

De fractie van Inwonersbelangen stelt bij monde van raadslid Bom 
vragen over: 
1. BTW-structuur nieuwbouw Minkemacollege; 
2. Voortgang Defensie Eiland. 
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De fractie van het CDA stelt bij monde van raadslid Droogers vragen 
over proces grondwater- en funderingsproblematiek Schilderskwartier. 
 
De beantwoording door het college van de drie vragenseries is 
afdoende. 
 

  
7. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 
• Raadsvoorstel (13R.00026) inzake Beleid jeugdparticipatie en 

intrekken Verordening Jongereninitiatief Woerden; 
• Raadsvoorstel (13R.00087) inzake Aanstelling 

griffiemedewerkers in algemene dienst; 
• Raadsvoorstel (13R.00104) inzake Benoemen voorzitter en lid 

van de Auditcommissie; 
• Raadsvoorstel (13R.00102) inzake reactie ontwerpbegroting 

AVU 2014; 
worden unaniem aangenomen door de raad. 
 

   
8. Raadsvoorstel (13R.00079) inzake Voorjaarsoverleg 

College: 
• Voor het zomerreces wordt een excursie IBOR georganiseerd. 

Hiervoor dienen eerst de relevante stukken in het bezit van de 
raad te zijn zodat die getoetst kunnen worden in de praktijk. 

• Voor het zomerreces worden de uitgangspunten voor het 
accommodatiebeleid in relatie tot de maatschappelijke functies 
naar de raad gezonden. 

• Voor het zomerreces wordt de raad nog betrokken bij het nieuwe 
beleidskader Drank- en Horecabeleid. 

• De opbrengsten en kosten van het Sociaal Makelpunt worden 
inzichtelijk gemaakt (financiële onderbouwing). 

• Voor het zomerreces een onderbouwing van de geprognosticeerde 
kosten die gemoeid zijn bij de geplande samenwerking tussen 
Oudewater en Woerden (in businesscase ook aandacht voor de 
relatie tussen de juridische vorm en de kosten). 

 
Besluit:  
De raad besluit unaniem in te stemmen met de opzet voor de 
begroting en het college opdracht te geven de begroting verder uit te 
werken voor het juni-overleg.    
 

  
9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:49 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 25 april 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 (iets later) 
 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 

  


