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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 28-05-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting:  22.15 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  
2. Installatie van de heer J. (Jacko) de Kort als fractieassistent voor D66 

De heer De Kort wordt geïnstalleerd als fractieassistent en legt de belofte af. 

  
3. Vaststellen agenda 

- Aan de agenda wordt een motie van Inwonersbelangen, Progressief 
Woerden, CDA en LijstvanderDoes inzake betrokkenheid raad en 
college bij fusieplannen Hofpoortziekenhuis.  

- De agenda wordt voorts conform vastgesteld. 

  
4. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen d.d. 24 april 2014 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 24 april 
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. 

-      De heer Van Assem (Inwonersbelangen) maakt t.a.v. stuk 42 een 
opmerking over het ontbreken van een verwijzing naar een 
rondvraag terzake van zijn fractie over dat onderwerp. 

-      N.a.v. de stukken 5, 6 en 7 (zienswijzen bestemmingsplan 
recreatieplan Cattenbroek) zegt wethouder Schreurs toe de raad te 
informeren over de termijn van behandeling van het 
bestemmingsplan. 

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

1. Raadslid Brouwer (CU/SGP) heeft vragen over bewonersinitiatief 
“Sportief2000”. 
Wethouder Stolk zegt toe met een oplossing voor de belemmeringen die het 
bewonersinitiatief ervaart te komen. 
 
2. Raadslid Niewold (D66) heeft vragen over Dunya en jongerenwerk. 
Wethouder Duindam beantwoordt de vragen afdoende. 



 Pagina 2 van 4 

3. De heer Arentshorst (Inwonersbelangen) heeft vragen over de kosten van 
de verplaatsing van een boom aan het Rubensplein. Wethouder Van Tuijl 
beantwoordt de vragen afdoende. 

  
7. Hamerstukken 

De voorstellen: 
- Raadsvoorstel (14R.00132) inzake vaststelling bestemmingsplan 

Scholencluster Harmelen; 
- Raadsvoorstel (14R.00149) inzake conceptjaarstukken 2013 en 

conceptprogrammabegroting 2015 VRU; 
- Raadsvoorstel (14R.00055) inzake consultatie majeure VRU 

projecten; 
worden unaniem door de raad aangenomen.  

  
8. Raadsvoorstel (14R.00194) inzake benoeming voorzitter Presidium, 

commissievoorzitters en plaatsvervangend voorzitter van de raad 
De raad besluit bij acclamatie: 

- De heer H.R.M. Ekelschot te benoemen tot voorzitter van het 
Presidium; 

- De heren H.J. Hoogeveen, G.F. Becht, J. IJpma en L.P. de Wit te 
benoemen als voorzitter van een raadscommissie; 

- De heer H.A. van Assem aan te wijzen als eerste plaatsvervangend 
raadsvoorzitter. 

De heren Bom en Van Dam zijn tijdelijk beschikbaar als commissievoorzitter. 

  
9. Raadsvoorstel (14R.00128) inzake Rekenkamer(vervolg)onderzoek naar 

de uitvoering van de Wet werk en bijstand, tevens de oprichting van 
Ferm Werk 
Gemeenteraad: 
Een amendement van VVD, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, STERK 
Woerden en CDA inzake raadslid in Algemeen Bestuur Ferm Werk is 
unaniem aanvaard. 
De raad besluit unaniem het (door het amendement gewijzigde) voorstel te 
aanvaarden. 
Een motie van Inwonersbelangen, CDA en LijstvanderDoes inzake 
periodieke rapportages Sociaal Domein aan de raad is aangehouden n.a.v. 
een toezegging terzake door wethouder Duindam (zie hieronder). 
 
College: 
Wethouder Duindam zegt de raad toe: 

- De raad ontvangt najaar 2014 een raadsvoorstel inzake Verbonden 
Partijen. In dit voorstel worden eveneens de voor- en nadelen 
opgesomd van het zitting nemen van een raadslid in een Algemeen 
Bestuur van een Verbonden Partij. 

- [n.a.v. aangehouden motie] Het college zal zich bij Ferm Werk en de 
drie overige partner-gemeenten maximaal inspannen om tijdige en 
accurate rapportages (kwartaalrapportages – rapportage binnen een 
maand na sluiten kwartaal- / uiterlijk 30 oktober 2014 eerste 
voortgangsrapportage) Sociaal Domein in de richting van de raad te 
kunnen af te dwingen. 
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Afgesproken wordt op 4 juni een technische sessie te organiseren over de 
DVO Ferm Werk. 

  

10. Motie inzake betrokkenheid raad en college bij fusieplannen Zuwe 
Hofpoortziekenhuis / Antoniusziekenhuis. 
Mevrouw Streng (CDA) geeft aan niet aan de beraadslagingen en stemming 
deel te nemen, omdat zij werkzaam is in het Hofpoortziekenhuis. 
 
De raad besluit unaniem de raadsbreed ingediende (gewijzigde) motie te 
aanvaarden.  

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 mei 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: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


