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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 25-09-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23.30 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  

2. Installatie van de heren H. (Henk) van der Griendt (CU/SGP) en G.H.M. 
(Gerard) van Kesteren (LijstvanderDoes) als fractieassistenten 
De heren Van der Griendt en Van Kesteren leggen beiden de eed af. 

  
3. Vaststellen agenda 

De raad besluit (unaniem) raadsvoorstel (14R.00182) inzake naar één 
bestuursrapportage van de agenda te voeren en door te geleiden naar de 
Auditcommissie. De raad bepaalt daarbij dat voor 2014 één 
bestuursrapportage volstaat (raadsvoorstel 14R.00374). 
 
De agenda wordt voorts conform vastgesteld. 

  
4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 27 en 28 mei 2014 

De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 26 juni en 
4 september 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. 

  

6. Aanbieden programmabegroting 2015 door college 
Namens het college biedt wethouder Duindam de raad de 
programmabegroting 2015 aan en licht deze kort toe. 
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7.  Vragenhalfuur voor raadsleden 
1. De heer Becht (D66) heeft vragen over bijzondere bijstand / FermWerk. 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende. 
 
2. Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) heeft vragen inzake de 
bejegening van cliënten door WoerdenWijzer. 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende. 
 
3. De heer De Wit (CU/SGP) heeft vragen over extra rijksmiddelen voor 
huishoudelijke hulp. Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende en 
zegt toe een plan terzake bij het Ministerie van VWS te zullen indienen en de 
raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen hieromtrent. 
 
4. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) heeft vragen over het proces 
rond de fusiemelding Hofpoortziekenhuis / Sint Antoniusziekenhuis bij de 
Nederlandse Zorgautoriteit. Wethouder Koster beantwoordt de vragen. Over 
het verzoek aan het college om te komen met een voorstel hoe in 
afstemming met de raad te komen tot een oordeel van de fusieplannen 
zodra het moment is dat die gegeven kan worden, wordt gestemd. De 
fracties van CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (14) 
stemmen vóór dit voorstel, de fracties van D66, Progressief Woerden, 
CU/SGP en STERK Woerden (13) daartégen. Het voorstel is aanvaard. 

  
8. Hamerstukken 

De voorstellen: 
- Raadsvoorstel 14R.00152 inzake begroting recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 2015; 
- Raadsvoorstel 14R.00210 inzake vaststellen wijziging Verordening 

Reinigingsheffingen 2014; 
- Raadsvoorstel 14R.00211 inzake herbenoeming mevrouw K.E. van 

den Bosch-van Knotsenburg als lid Raad van Toezicht Minkema 
College; 

- Raadsvoorstel 14R.00290 inzake afsluiten van de elektronische weg 
voor het indienen van Wob-verzoeken (zowel per emailals per fax); 

- Raadsvoorstel 14R.00351 inzake jaarrekening 2013 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden; 

- Raadsvoorstel 14R.00357 inzake gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan "Kavel Rieslinggaard, 

 
worden unaniem door de raad aangenomen. 
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9a. Raadsvoorstel (14R.00182) inzake naar één bestuursrapportage 
Van de agenda afgevoerd. 

  
9b. Raadsvoorstel (14R.00374) inzake bestuursrapportage 2014  

Gemeenteraad: 
- Een amendement van D66, Progressief Woerden en STERK 

Woerden inzake aanvullende middelen voor de herplant van bomen 
wordt verworpen. Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. Vóór 
hebben gestemd de leden: Becht, Bom, Buerman, Hoogeveen, Van 
Iersel, IJpma, Issarti, Van Megen, Niewold, Van Noort en Vierstra 
(11), tégen hebben gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, 
Bakker, Berkhof-De Vos, Brouwer, Van Dam, Draisma, Hollemans, 
Van Meijeren, Noorthoek, Peters, Van Rensen, Van Soest-Vernooij, 
Streng en De Wit (15). 

- Een amendement van Progressief Woerden inzake zuivere 
rapportage op de stelpost “inkoop” wordt aanvaard. De fracties van 
CDA, Inwonersbelangen en Progressief Woerden (14) hebben vóór 
gestemd, de fracties van D66, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en 
STERK Woerden (12) tégen. 

- Het (geamendeerde) voorstel inzake de bestuursrapportage 2014 
wordt unaniem aangenomen.  

 
College: 

- Wethouder Duindam geeft aan terug te willen komen op de generieke 
systematiek m.b.t. de inkoop en de definitie daarvan in 
Auditcommissieverband. 

 
Overige afspraken: 

- Rib (14R.00387) is voor dit moment voldoende besproken. 
- De raad besluit wel het onderwerp IBOR te agenderen in de 

commissie Algemeen van 8 oktober om nader te spreken over de 
evaluatie van en een onderzoek naar de IBOR-(systematiek) en de 
daarbij behorende onderzoeksvragen. Tevens wordt dan gesproken 
op welke wijze een onderzoek kan worden uitgevoerd, intern 
(college), extern (college of raad) of via de Rekenkamercommissie. 

- Een meerderheid van de raad is op dit moment van mening dat het 
uitgangspunt van de 1-op-1 herplantplicht in stand dient te blijven.  

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 25 september 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 (tot 22.00 uur) 
 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: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


