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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 17-12-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22.00 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

  

2. Benoeming van een nieuwe wethouder 
De raad: 

- benoemt de heer T.H.D. (Tymon) de Weger per 17 december als 
wethouder; 

- besluit de tijdbestedingsnorm van deze wethouder vast te stellen op 
100%; 

- besluit deze wethouder voor de duur van ten hoogste een jaar 
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap. 

Over het (integrale) benoemingsvoorstel is schriftelijk gestemd. Vóór hebben 
gestemd 27 leden, tégen hebben gestemd 4 leden. 

  

3. Vaststellen agenda 
Aan de agenda worden toegevoegd een motie van Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes inzake initiatief Dorpsplein Harmelen m.b.t. 
ontmoetingsruimte (punt 9) en een motie van D66, Progressief Woerden en 
CU/SGP inzake duurzaam en sociaal busvervoer (punt 10). 
 
Agendapunt 8 (raadsvoorstel 14R.00527 inzake van jumelage tot 
internationale samenwerking) wordt toegevoegd aan de hamerstukkenlijst. 
 
De agenda wordt voorts conform vastgesteld. 

  
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 november 2014 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 27 november 
2014 conform vast te stellen. 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel 
vastgesteld, met dien verstande dat stuk 16 (Rib 14R.00558 inzake 
beantwoording artikel 40 vragen Inwonersbelangen en CDA inzake interview 
wethouders Duindam en Koster i.r.t. motie kaders TSD) wordt geagendeerd 
voor overleg in een vergadering van de commissie Welzijn. 
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6. Vragenhalfuur voor raadsleden 
1. De heer Issarti (Progressief Woerden) heeft vragen over het stoppen van 
Woerden Bruist. 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen afdoende. 
 
2. De heer Hollemans (CDA) heeft, mede namens alle overige fracties, 
vragen over het uitblijven van de DVO 2015 en Begroting 2015 Ferm Werk. 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen en zegt toe: 

- De raad ontvangt de DVO 2015 en Begroting 2015 Ferm Werk in 
januari 2015. 

- De bijlage met KPI’s bij de begroting 2015 wordt nog voor de Kerst 
aan de raad toegezonden. 

- Het recent aan de raad aangeboden raadsvoorstel (14R.00545) 
inzake Begroting 2014 Ferm Werk wordt ingetrokken. De raad 
ontvangt daarover voor de Kerst een Rib. 

De raad spreekt voorts af het onderwerp te agenderen voor nader overleg in 
de commissie Welzijn van 7 januari. 

  

7. Hamerstukken 
De voorstellen: 

- Raadsvoorstel (14R.00509) inzake aanpassen regionale 
huisvestingsverordening 2013 gemeente Woerden; 

- Raadsvoorstel (14R.00467) inzake vaststellen bestemmingsplan 
parallelweg west 1; 

- Raadsvoorstel (14R.00493) inzake Pilot Integraal pgb (i-pgb) 
gemeenten Woerden en Delft; 

- Raadsvoorstel (14R.00542) inzake ontslagverlening lid 
Rekenkamercommissie Woerden; 

- Raadsvoorstel (14R.00541) inzake opdracht accountant t.b.v. 
controle jaarrekening 2014; 

- Raadsvoorstel (14R.00527) inzake van jumelage tot internationale 
samenwerking. 

 
worden unaniem door de raad aangenomen. 
 
Het voorstel: 

- Raadsvoorstel (14R.00474) inzake vaststellen 
belastingverordeningen 2015; 

wordt met de tegenstem van de fracties van Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes aangenomen. 

  

8. Raadsvoorstel (14R.00527) inzake van jumelage tot internationale 
samenwerking 
Toegevoegd aan de hamerstukkenlijst (punt 7). 
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9. Motie dringend verzoek om samen met projectgroep Dorpsplein 
Harmelen concrete stappen uit te stippelen 
De motie van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes wordt na debat in de 
raad en toelichting van het college op de stand van zaken, door indieners 
ingetrokken. 
De raad besluit de initiatiefgroep in de gelegenheid te stellen de plannen 
voor een ontmoetingsruimte in Harmelen in commissieverband toe te lichten. 

  

10. Motie duurzaam en sociaal busvervoer 
De motie van D66, Progressief Woerden en CU/SGP wordt na debat in de 
raad en met het college verworpen. 
Vóór de motie hebben gestemd de fracties van D66, Progressief Woerden 
en CU/GSP (12), tégen de motie hebben gestemd de fracties van CDA, 
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes, VVD, en STERK Woerden (19). 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 17 december 2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer  
 Mevr. J.V. Buerman 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 
 H.R.M. Ekelschot 
 S. van Hameren 
 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 
 J. IJpma 
 L. Issarti 
 Mevr. M.A.H. Kingma  
 Mevr. S.A.J. van Megen 
 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 
 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 
 J.L.M. van Rensen 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 J.J. Vierstra 
 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: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


