Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 30-1-2014
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23:20 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De voorzitter deelt onder
meer mede dat mevrouw Berkhof sinds januari 2014 de fractievoorzitter van
de VVD is.

2.

Installatie fractie-assistent
Mevrouw M.A.H. Kingma en de heer C. van Iersel worden als fractieassistent voor LijstVanderDoes geïnstalleerd.

3.

Vaststellen agenda
- Agendapunt 8 Raadsvoorstel (13R.00415) inzake Economische
Agenda 2014 en verder “Woerden werkt” wordt doorgeleid naar de
hamerstukkenlijst.
-

Een motie van Progressief Woerden inzake vuurwerk wordt
achteraan de agenda geplaatst.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 18 december 2013
De raad besluit de besluitenlijst conform vast te stellen.

5.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform
vastgesteld, met inachtneming dat stuk 38 / nummer 14.000216; lijst te
verkopen vastgoed wordt geagendeerd voor commissieoverleg (cie
Algemeen 6 of 13 maart).

6.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er is een vragenserie ingediend door mevrouw Buerman (STERK Woerden)
inzake rijrichting parkeerplaats voor winkelcentrum Snel en Polanen.
- Wethouder Van Tuijl zegt toe dat zo mogelijk voor de zomer
eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein wordt ingesteld.
Er is een vragenserie ingediend door de heer Hoogeveen (D66) inzake
softdrugsbeleid.
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-

7.

Na een korte consultatieronde zegt burgemeester Molkenboer toe het
manifest inzake gecertificeerde en gereguleerde wietteelt te zullen
onderteken.
Op een ander moment wordt het debat over softdrugsbeleid/wietteelt
gevoerd.

Hamerstukken (besluiten zonder debat)
De voorstellen:
 Raadsvoorstel (13R.00427) inzake Integraal Beleidsplan Sociaal
Domein 2014 - 2016, Consultatieversie 2, 10 december 2013;
 Raadsvoorstel (13R.00424) inzake verklaring van geen bedenkingen
o.g.v. de Wabo t.b.v. het perceel Oostzee 8 in Woerden (De
Pretfabriek);
 Raadsvoorstel (13R.00430) inzake aanpassing APV en
legesverordening i.v.m. nieuw reclamebeleid;
 Raadsvoorstel (13R.00358) inzake uitvoeringsplan integrale
veiligheid 2014;
 Raadsvoorstel (14R.00001) inzake aanpassen Verordening op de
raadscommissies 2012;
 Raadsvoorstel (14R.00003) inzake aanpassen toelichting
Verordening op de fractieondersteuning;
 Raadsvoorstel (13R.00415) inzake Economische Agenda 2014 en
verder "Woerden werkt" (stemverklaring Progressief Woerden),
worden unaniem conform door de raad aangenomen.

8.

Raadsvoorstel (13R.00415) inzake Economische Agenda 2014 en
verder "Woerden werkt"
Doorgeleid naar hamerstukkenagenda.

9.

Raadsvoorstel (13R.00426) inzake vaststellen groenblauw
omgevingsplan 2014-2023
Het voorstel wordt unaniem door de raad aangenomen.
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10.

Raadsvoorstel (13R.00400) inzake wijziging APV in verband met
paracommerciële verordening
College:
Het college herhaalt de eerder gedane navolgende toezeggingen:
1. Een ontzegging reguliere horeca wordt ook van kracht m.b.t.
paracommerciële instellingen.
2. In mei kan de raad op basis van regionale stukken het
preventiebeleid bespreken.
Gemeenteraad:
- Een amendement van de fractie CU/SGP inzake nadere regulering
paracommerciële rechtspersonen wordt verworpen. De fractie van
CU/SGP (3) stemde vóór, de overige fracties tegen (22).
- Een amendement van STERK Woerden inzake beperken stunten
alcoholprijzen wordt verworpen. Voor hebben gestemd de fracties
van STERK Woerden en CU/SGP (8), daartegen de fracties van
VVD, CDA, Progressief Woerden, D66 en Lijst Van der Does (17).
- Het raadsvoorstel wordt met uitzondering van de stem van de fractie
CU/SGP aanvaard.
- Een motie van CU/SGP inzake convenant alcoholbewuste vereniging
wordt ingetrokken.

11.

Raadsvoorstel (13R.00362) inzake huisvesting gemeentelijke
organisatie
Gemeenteraad:
- Een amendement van de fracties van D66, CU/SGP en VVD inzake
aspecten uitwerking businesscase (bestaande leegstand) wordt
verworpen. Vóór het amendement hebben gestemd de fracties van
D66, CU/SGP en VVD (9), daartegen de fracties van CDA, STERK
Woerden, Progressief Woerden en LijstVanderDoes (16).
- Een (mondeling) amendement van de CDA-fractie inzake schrappen
nieuwbouwvariant uit businesscase is verworpen. Vóór het
amendement heeft gestemd de fractie van het CDA (5), daartegen de
fracties van VVD, STERK Woerden, Progressief Woerden, D66,
CU/SGP en LijstVanderDoes (20).
- Het raadsvoorstel wordt met uitzondering van de stem van de fractie
van het CDA aanvaard.

12.

Motie Vuurwerk
Aangehouden tot de raadsvergadering van 27 februari 2014.

13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 januari 2014
Raadsleden

Raadsleden vervolg

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 (v.a. 21.00 uur)
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

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
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