Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 26-06-2014
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23.35 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
De heer Hoogeveen (D66) deelt mede dat het CDA het addendum bij het
coalitieakkoord ondertekent.

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt:
- een motie van STERK Woerden, VVD, D66, Progressief Woerden en
CU/SGP inzake handhaving drank- en horecawet;
- een motie van CDA inzake woningbouw Harmelen;
- een motie van STERK Woerden, Progressief Woerden, VVD, D66,
CU/SGP en CDA inzake raadsconferentie Hofpoortziekenhuis
toegevoegd.
Gelet op de nagekomen beantwoording wordt raadsvoorstel (14R.00154)
inzake jaarverslag en jaarrekening 2013 (agendapunt 10) aan de
hamerstukkenlijst toegevoegd.
De agenda wordt voorts conform vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 27 en 28 mei 2014
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 27 en 28
mei 2014 conform vast te stellen.

4.

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

5.

Vragenhalfuur voor raadsleden
1. Raadslid Issarti (Progressief Woerden) heeft vragen over de
dienstverlening van Welzorg Woerden.
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende.
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6.

Hamerstukken
De voorstellen:
- Raadsvoorstel (14R.00185) inzake bekrachtiging huidige commissies
en wijziging portefeuilleverdeling van de commissies
- Raadsvoorstel (14R.00169) inzake ontwerpbegroting 2015 GGD
regio Utrecht
- Raadsvoorstel (14R.00201) inzake technische wijzigingen
gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
- Raadsvoorstel (14R.00155) inzake vaststellen bestemmingsplan
Dorpeldijk 1 Harmelen
- Raadsvoorstel (14R.00178) vaststellen beheersverordening Waterrijk
Woerden
- Raadsvoorstel (14R.00175) inzake vaststellen bestemmingsplan Fort
Oranje 27
- Raadsvoorstel (14R.00168) inzake vaststellen bestemmingsplan
Berberis- en Hazelaarstraat
- Raadsvoorstel (14R.00151) inzake vaststellen bestemmingsplan
landelijk gebeid Woerden, Kamerik, Zegveld; herziening 3
- Raadsvoorstel (14R.00135) inzake vaststellen bestemmingsplan
Watertoren
- Raadsvoorstel (14R.00193) inzake juni-overleg
- Raadsvoorstel (14R.00134) inzake vaststelling preventie en
handhavingsplan Alcohol 2014 – 2017
- Raadsvoorstel (14R.00170) inzake grondexploitaties 2014 en
kredietaanvraag (Defensie-eiland, Snel en Polanen, Kamerik
Noordoost 2)
- Raadsvoorstel (14R.00206) inzake begroting 2015 ODRU
- Raadsvoorstel (14R.00154) inzake jaarverslag en jaarrekening 2013
worden unaniem door de raad aangenomen.

7.

Raadsvoorstel (14R.00209) inzake bestuurlijke vertegenwoordiging
De raad besluit bij acclamatie de heren S. van Hameren en G.F. Becht te
benoemen als lid respectievelijk plaatsvervangend lid van het Algemeen
Bestuur Ferm Werk.
De raad besluit eveneens bij acclamatie conform voorstel de leden en
plaatsvervangende leden te benoemen in de genoemde organen.

8.

Raadsvoorstel (14R.00239) inzake benoeming commissievoorzitters
De raad besluit bij acclamatie mevrouw T. van Soest-Vernooij en de heer
H.A. van Assem te benoemen tot voorzitter van een raadscommissie.

9.

Raadsvoorstel (14R.00253) inzake benoeming leden Auditcommissie:
De raad besluit bij acclamatie mevrouw S.A.J. van Megen en de heren W.
den Boer, J, van der Does, A. Draisma, S. van Hameren (voorzitter), J.
IJpma, H.J. de Jonge en J.L.M. van Rensen tot lid van de Auditcommissie te
benoemen.
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10.

Raadsvoorstel (14R.00154) inzake jaarverslag en jaarrekening
Toegevoegd aan hamerstukkenlijst.

11.

Raadsvoorstel (14R.00191) inzake besluiten programma Transformatie
Sociaal Domein
Gemeenteraad:
- Een amendement van VVD, Progressief Woerden, STERK Woerden,
CU/SGP, CDA en D66 inzake inzichtelijk maken wettelijke zorgplicht
wordt aangenomen. Vóór het amendement hebben gestemd de
fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP,
LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (27), daartegen de fractie
Inwonersbelangen (3);
- Een amendement van CDA en Inwonersbelangen inzake PGB wordt
aangenomen. Vóór het amendement hebben gestemd de fracties
van CDA, D66, Inwonersbelangen, CU/SGP, LijstvanderDoes en
VVD (24), daartegen de fracties van Progressief Woerden en STERK
Woerden (6);
- Een amendement van CDA, Progressief Woerden,
Inwonersbelangen en CU/SGP inzake wijkteams wordt aangenomen.
Vóór het amendement hebben gestemd de fracties van CDA,
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, CU/SGP en VVD (20),
daartegen de fracties van D66, LijstvanderDoes en STERK Woerden
(10);
- Het (door amendementen gewijzigde) raadsvoorstel wordt unaniem
aanvaard.
- Een motie van Progressief Woerden, STERK Woerden, CU/SGP en
VVD inzake informatievoorziening over veranderingen in het sociaal
domein wordt aangenomen. Vóór de motie hebben gestemd de
fracties van CDA, Inwonersbelangen, Progressief Woerden,
CU/SGP, VVD en STERK Woerden (22), daartegen de fracties van
D66 en LijstvanderDoes (8);
- Mede naar aanleiding van toezeggingen ter zake (zie hieronder)
worden de moties inzake Woerden werkt voor zorg; inzake
outcomecriteria sociaal domein en inzake meer kennisdeling
ingetrokken.
College:
Het college zegt toe:
- De raad kan de privacy-notitie rond oktober 2014 tegemoet zien.
- Wethouder Koster zal onderzoeken op welke wijze de strekking van
het amendement inzake inzichtelijk maken wettelijke zorgplicht in de
praktijk kan worden uitgevoerd.
- Wethouder Koster komt in november/december 2014 met een
projectplan PGB c.a. (o.a. ingaan op pilot, integrale doelen).
- Wethouder Koster zal (laten) onderzoeken of het in de praktijk
mogelijk blijkt dat diverse aanbieders van diensten hun kennis en
expertise binnen de Woerdense infrastructuur van het sociaal domein
willen delen.
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12.

Raadsvoorstel (14R.00203) inzake zienswijze met betrekking tot de
DVO 2014 Ferm Werk, de Gewijzigde Begroting 2014 Ferm Werk en de
Begroting 2015 - 2018 Openbaar Lichaam Ferm Werk
Gemeenteraad:
- Een raadsbreed ingediend amendement inzake herformulering
zienswijze DVO c.a. Ferm Werk wordt unaniem aanvaard.
- De raad besluit unaniem het (gewijzigde) raadsvoorstel te
aanvaarden.
- Een motie inzake extern vertrouwenspersoon Ferm Werk wordt door
indieners ingetrokken.

13.

Motie handhaving drank- en horecawet
De motie van STERK Woerden, Progressief Woerden, VVD, D66 en
CU/SGP inzake handhaving drank- en horecawet wordt aangenomen. Vóór
de motie hebben gestemd de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden,
CU/SGP, VVD en STERK Woerden (24), daartegen de fracties van
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (6).

14.

Motie woningbouw Harmelen
De motie van het CDA inzake woningbouw Harmelen wordt door indiener
ingetrokken.

15.

Motie raadsconferentie Hofpoortziekenhuis
In verband met persoonlijke en directe betrokkenheid bij het
Hofpoortziekenhuis neemt mevrouw Streng (CDA) niet deel aan de
beraadslagingen en onthoud zij zich van stemming.
De motie van STERK Woerden, Progressief Woerden, VVD, D66, CU/SGP
en CDA inzake organiseren raadsconferentie Hofpoortziekenhuis wordt
unaniem door de raad aanvaard.

16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 26 juni 2014
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker

De voorzitter: V.J.H. Molkenboer
De griffier: E.M. Geldorp

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

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

= aanwezig
= afwezig
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