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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 26-09-2013  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:45 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De fractie van 
Inwonersbelangen geeft aan voortaan de naam STERK Woerden te dragen. 

  
2. Mevrouw Ambagtsheer en de heren Rijnders en Vierstra worden 

geïnstalleerd als fractieassistent 

  
3.  Vaststellen agenda 

De raad besluit de agenda conform vast te stellen. 
  
4. Vaststellen besluitenlijst openbare raadsvergadering d.d. 27 juni 2013 

en het verslag van de vergadering achter gesloten deuren van 11 juli 
2013. 
De besluitenlijst d.d. 27 juni 2013 en het verslag d.d. 11 juli 2013 worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform 
vastgesteld, met inachtneming dat: 

- Nummer 37 (13R.00207 Rib begroting toezichthoudend orgaan St. 
Klasse) wordt geagendeerd in de overlegvergadering van de 
commissie Welzijn; 

- Nummers 156 en 157 (13.026238 en 13.026236 brieven van 
supermarkten over loting zondagsopenstelling)  worden geagendeerd 
in de overlegvergadering van de commissie Welzijn. 

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Na een toelichting van wethouder Van Tuijl over de actuele ontwikkelingen 
rondom het verkeersbesluit inzake Cattenbroekerdijk van november 2012 
komen de aangekondigde vragen van D66 hierover niet meer aan de orde. 
 
Er is één vragenserie aan de orde geweest: 
1. De fractie van Progressief Woerden heeft vragen gesteld over het FNV-
rapport Beter zicht op werken in de bijstand. 
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De vragenserie is afdoende door het college beantwoord. 
  

7. Aanbieding Programmabegroting 2014 e.v. door college van B en W 
Het college biedt de Programmabegroting 2014 e.v. aan de raad aan. 

  
8. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 

 Raadvoorstel (13R.00218) inzake jaarrekening recreatieschap Stichtse 
Groenlanden 2012 

 Raadsvoorstel (13R.00268) inzake tijdelijke ontheffing mevr. C.R.M. 
Kraan-Molenaar als ambtelijk secretaris rekenkamercommissie 
Woerden en tweede plaatsvervangend griffier 

 Raadsvoorstel (13R.00306) inzake tijdelijke benoeming de heer L.C. 
(Lennard) Lindeman als ambtelijk secretaris / onderzoeker van de 
Rekenkamercommissie Woerden 

 Raadsvoorstel (13R.00081) inzake Beleidsbrief Lokaal 
Gezondheidsbeleid met Beleidskader 2013-2016 

 Raadsvoorstel (13R.00226) inzake Rekenkameronderzoek naar de 
sturing en beheersing van het project Defensie-Eiland 

 Raadsvoorstel (13R.00281) inzake vaststelling bestemmingsplan 
Haven Woerden 

 Raadsvoorstel (13R.00272) inzake vaststellen bestemmingsplan Jan 
Steenstraat 2 t.b.v. 16 starterswoningen 

 Raadsvoorstel (13R.00269) inzake reparatie bestemmingsplan 
Harmelerwaard 

 Raadsvoorstel (13R.00304) inzake  jaarrekening 2012 AVU (Afval 
Verwijdering Utrecht) 

worden unaniem aangenomen door de raad. 
 
Raadsvoorstel (13R.00221) inzake Duurzaamheidsfonds gemeente 
Woerden wordt met de tegenstem van de fractie STERK Woerden 
aangenomen. 

  
9. Raadsvoorstel (13R.00198) inzake opstellen notitie lokaal 

Veteranenbeleid 
Voorafgaand aan de beraadslagingen stelt de burgemeester voor dat hij in 
overleg treedt met het Comité 4 en 5 mei om te bezien of er (binnen de 
bestaande financiële kaders) ruimte in het programma kan worden gemaakt 
om aandacht te schenken aan veteranen. Hij zal hierover op een later 
moment een terugkoppeling verzorgen. 
 
Na deze toezegging trekt de heer De Boer (STERK Woerden) zijn 
initiatiefvoorstel in. 
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10. Raadsinformatiebrief (13R.00231) inzake huisvesting gemeentelijke 
organisatie 
De presentatie die De Waal Beheer aan de raad aanbiedt, wordt 
meegenomen in de verdere uitwerking van de discussie. 
 
Na debat concludeert de voorzitter als volgt: 

1. Een overgrote meerderheid van de raad wenst huisvesting die 
voldoet aan de aspecten m.b.t. de zakelijke variant (niet-uitputtend): 
zakelijk, efficiënt, multifunctioneel, flexibel, doelmatig, sober en 
duurzaam;  

2. Een gemeentehuis wordt niet gezien als een prestigieus gebouw; 
3. De aanjagersrol moet er niet zo zeer zijn qua nieuwbouw, maar kan 

er wel zijn in het kader van de revitalisering; 
4. Een scheiding van front- en backoffice wordt niet op voorhand 

afgewezen;  
5. Zo mogelijk dient m.b.t. huisvesting samenwerking te worden gezocht 

met (maatschappelijke) partners; 
6. Het college zal in een voorstel een aantal scenario’s uitwerken, 

(nieuwbouw, renovatie bestaande pand/locatie en intrekken in ander 
bestaand gebouw). De scenario’s worden elk gespiegeld aan de 
bestaande (realistische) exploitatiekosten en noodzakelijke 
onderhoudsinvesteringen aan het huidige gebouw. Daarbij wordt 
uitgegaan van een verantwoorde financiering, waarbij in de 
exploitatie kostenneutraliteit wordt nagestreefd. 

 
Het voorstel wordt eind dit jaar aan de raad aangeboden. 
 
College: 
Wethouder Schreurs zegt toe in de uitwerking terug te komen op het aspect 
privacy versus een toenemende digitale informatievoorziening en werkwijze. 
 
Een motie van de fractie STERK Woerden inzake kostenneutrale 
aanpassingen van de gemeentelijke huisvesting is na hoofdelijke stemming 
verworpen. 
Voor hebben gestemd de leden: Van den Berg, Den Boer, Bom, Buerman, 
Droogers, Van Ekeren, Hoogerbrugge, De Jong, Olthof, Van Riet, Van Soest 
en Streng (12); 
Tegen hebben gestemd de leden: Abarkane, Becht, Berkhof, Brouwer, Van 
Dam, Van Geelen, Van Hameren, Hoogeveen, Van der Lit, Romijn, Tuit, 
Verbeij, Winter, De Wit (14). 
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11. Raadsvoorstel (13R.00308) inzake zienswijze provinciale herindeling 
Gemeenteraad: 
De fracties van STERK Woerden, D66 en CDA dienen een “mondelinge 
motie” in, waarin het college wordt opgeroepen de voorliggende zienswijze 
zodanig aan te passen, dat a) er een negatief advies vanuit Woerden wordt 
gegeven ten aanzien van de voorgestelde provinciale herindeling, en b) 
vanuit Woerden wordt aangedrongen op een grenscorrectie, zodat Woerden 
onderdeel uitmaakt van de provincie Zuid-Holland. 
 
College: 
Het college zegt toe de strekking van de motie uit te zullen voeren en de 
zienswijze aan te passen.  
De motie wordt vanwege de toezegging ter zake niet in stemming gebracht. 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:45 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 26 september 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-Dreese 

  
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


