Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 28-11-2013
Opening: 19:00 uur

Sluiting: 22:10 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur.

2.

Installatie fractie-assistent
Mevrouw J.A. Godschalx-Dekker wordt als fractie-assistent voor de VVD
geïnstalleerd.

3.

Vaststellen agenda
Agendapunt 9 Raadsvoorstel (13R.00400) inzake wijziging APV in verband
met paracommerciële verordening wordt van de agenda gehaald. Dit
voorstel wordt opnieuw in de januari-vergadering van de commissie
Middelen geagendeerd.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 november 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.

6.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er is een vragenserie ingediend door de heer Brouwer (CU/SGP) inzake
toegang tot het Corporatiehotel. De vragen zijn afdoende beantwoord door
het college.
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7.

Hamerstukken (besluiten zonder debat)
De voorstellen:
 Raadsvoorstel (13R.00374) inzake opheffen gemeenschappelijke
regeling WMMN
 Raadsvoorstel (13R.00433) inzake gemeentegarantie Stichting 't
Oude Landt
 Raadsvoorstel (13R.00329) inzake handhavingsverordening WWB,
IOAW en IOAZ 2013
worden unaniem conform door de raad aangenomen.
Het voorstel:
 Raadsvoorstel (13R.00423) inzake Jaarstukken 2012
Omgevingsdienst Regio Utrecht
wordt met de tegenstem van de fractie Lijst Van der Does aangenomen.
Het voorstel:
 Raadsvoorstel (13R.00386) inzake Vaststelling
belastingverordeningen 2014
wordt met de tegenstem van de fracties CDA, STERK Woerden en Lijst Van
der Does aangenomen.

8.

Raadsvoorstel (13R.00413) inzake Tweede bestuursrapportage 2013
Gemeenteraad:
Voor hebben gestemd de fracties: CDA, VVD, STERK Woerden, Progressief
Woerden, D66 en ChristenUnie/SGP
Tegen heeft gestemd de fractie van LijstvanderDoes
Het voorstel is met 26 stemmen voor en 1 tegen conform aanvaard.

9.

Raadsvoorstel (13R.00400) inzake Wijziging APV in verband met
paracommerciële verordening
VERVALLEN
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10.

Raadsvoorstel (13R.00318) inzake Wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap De Sluis in de
Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk
College:
Het college heeft de navolgende toezeggingen gedaan:
1. De Rekenkamercommissie Woerden heeft toegang tot alle
informatie. Wethouder Koster zal de onderzoeksbevoegdheid van
een Rekenkamercommissie aan de orde stellen in het bestuur van
Ferm Werk.
2. De raad ontvangt in het begin van 2014 een uitnodiging voor een
debat/discussie over de betekenis van “participatie” in het sociale
domein.
3. De PM-posten die nu nog in de begroting van Ferm Werk staan, zijn
aan het eind van het eerste kwartaal 2014 (maart) ingevuld.
Voorwaarde is dat Ferm Werk voor 01-04-14, zoals toegezegd, met
de begroting 2014 komt. Daarvoor is het wel nodig dat college de
DVO heeft vastgesteld inclusief de daarbij behorende middelen.
4. De raad ontvangt in het eerste kwartaal van 2014 (voor 1 maart)
waar mogelijk een procesbeschrijving/stappenplan inzake het
vervolgproces ontwikkeling/besluitvorming in en rond Ferm Werk.
5. De raad ontvangt z.s.m. de DVO, waar de raad een zienswijze op
kan geven. Voorts wordt de raad meegenomen / op de hoogte
gehouden in de doorontwikkeling van de DVO (eerste kwartaal
2014).
6. Het aspect van de regierol die bij de raad als het gaat om
gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, wordt
meegenomen in de reeds toegezegde notitie van het college over de
visie op gemeenschappelijke regelingen.
Gemeenteraad:
- Een amendement van de fracties van Progressief Woerden en
CU/SGP inzake besluitvorming over de poortwachtersfunctie wordt
naar aanleiding van de uitleg en garanties gegeven op dat punt door
wethouder Koster ingetrokken.
- Een amendement van CU/SGP inzake het niet benoemen van een
raadslid in het Algemeen Bestuur wordt verworpen. Voor hebben
gestemd de fracties van CDA en CU/SGP (8), daartegen de fracties
van VVD, STERK Woerden, Progressief Woerden, D66 en Lijst Van
der Does (19).
- Het raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.
- De raad besluit de raadsleden Van Hameren en Becht, alsmede de
wethouders Koster en Duindam, als lid respectievelijk
plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur Ferm Werk te
benoemen.
- Een motie van Progressief Woerden en STERK Woerden inzake
cliëntparticipatie wordt unaniem aanvaard.
- Een raadsbreed ingediende motie inzake besluitvormingsagenda
2014 wordt unaniem aanvaard. Zie eveneens toezegging terzake
door college (4).
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11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 18 december 2013
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
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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