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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 5 november 2015  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23:15 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Mevrouw Van Soest 
(CDA) en de heer Niewold (D66) zijn afwezig.  

  

2a. Afscheid mevrouw  J.V. (Janet) Buerman als raadslid 
De raad neemt afscheid van Janet Buerman als raadslid. 

  

2b. Installatie de heer W. (Wout) den Boer als raadslid voor STERK 
Woerden 
De raad besluit de heer Wout den Boer toe te laten als raadslid. De heer 
Den Boer heeft ten overstaan van de raad de belofte afgelegd. 

  

2c.  Installatie mevrouw J.V. (Janet) Buerman als fractie-assistent voor de 
fractie STERK Woerden 
Mevrouw Buerman  wordt geïnstalleerd als fractie-assistent voor de fractie 
STERK Woerden.  

  

3. Vaststellen agenda 
Achter aan de agenda worden twee moties toegevoegd: een motie van de 
fracties Inwonersbelangen en LijstvanderDoes inzake TTIP-vrije gemeente 
en een motie van STERK Woerden inzake Koeiemart (punten 10 en 11 
nieuw). 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

  
4. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 24 en 28 

september 2015 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 24 en 28 
september 2015 conform vast te stellen. 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er zijn twee vragenseries: 
1. De heer Vierstra (Progressief Woerden) heeft een vragenserie over 

evenementen en markt. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen 
afdoende. 

2. Mevrouw Berkhof (VVD) heeft een vraag over het bestuurlijke proces 
omtrent de geluidswal nabij Veldhuizen. Wethouder Schreurs 
beantwoordt de vragen en zegt toe de raad medio/eind november 
middels een Rib terzake te informeren.  

  

7. Hamerstukken 
De voorstellen: 

- Raadsvoorstel (15R.00553) inzake Vaststellen beheersverordening 
"Kern Kamerik en kern Kanis"; 

- Raadsvoorstel (15R.00535) inzake aanpassing bestemmingsplan 
“recreatieplas Cattenbroek en natuurplas Breeveld”; 

- Raadsvoorstel (15R.00570) inzake notitie Financial Governance 
2015; 

- Raadsvoorstel (15R.00599) inzake ontslagverlening de heer 
Lucassen. 

worden unaniem door de raad aangenomen. 

  
8. Raadsvoorstel (15R.00539) inzake herhuisvesting Stadhuis  

Gemeenteraad: 
Een (ter vergadering aangepaste) motie van D66 en CDA inzake 
klimaatneutraal stadhuis wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties 
van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden  
(22), daartegen de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7). 
 
College: 
Wethouder Schreurs zegt namens het college toe in het programma van 
eisen opties voor een klimaatneutraal stadhuis op te nemen en na de 
uitkomst van de uitvraag terug te komen bij de raad.  
Tevens zegt hij toe de raad inzicht te geven in enerzijds het klimaateffect 
van maatregelen in relatie tot de noodzakelijke kosten daarvoor. 
 
Conclusie: 
De raad stemt in met de keuze voor het renovatiescenario en bijbehorend 
kredietvoorstel, waarbij het huidige stadhuis conform het programma van 
eisen wordt gerenoveerd. Voor hebben gestemd de fracties van CDA, D66, 
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (22), daartegen 
de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7). 
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9. Raadsvoorstel (15R.00501) inzake Convenant U-10 
Gemeenteraad: 
Een motie van de fracties van het CDA en LijstvanderDoes inzake 
streekvertegenwoordiging is ingetrokken na toezeggingen ter zake door het 
college. 
 
College: 
Burgemeester Molkenboer zegt namens het college toe dat het college de 
strekking achter de idee van de ingetrokken motie inzake 
streekvertegenwoordiging in het benaderen en gebruiken van de U-10 
netwerkorganisatie zal meenemen. 
 
Conclusie: 
De raad stemt unaniem in (29) met het voorstel om deel te nemen aan de U-
10 samenwerking en dat het college het bestuursconvenant ondertekent. 

  

10. Motie TTIP-vrije gemeente 
Een motie van de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes inzake 
TTIP-vrije zone wordt verworpen. Voor hebben gestemd de fracties van 
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7), daartegen de fracties van CDA, 
D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (22). 

  

11. Motie Koeiemart 
Een motie van STERK Woerden inzake Koeiemart wordt verworpen. Voor 
hebben gestemd de fracties van D66, STERK Woerden en de leden Streng 
(CDA), Vierstra en Van Noort (beiden Progressief Woerden), Berkhof en Van 
Hameren (beiden VVD) (11), daartegen de fracties van Inwonersbelangen, 
CU/SGP, LijstvanderDoes en de leden Noorthoek, Hollemans, Draisma, 
Ekelschot, Van Meijeren (allen CDA), Issarti en IJpma (beiden Progressief 
Woerden) en Bakker (VVD) (18). 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 5 november 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  
  

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 
 H.R.M. Ekelschot 
 H. van der Griendt 
 S. van Hameren 
 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 
 J. IJpma 
 L. Issarti 

 
Mevr. M.A.H. Kingma  
J.A. van Leeuwen 

 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  

 Overige aanwezigen 
  

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

  
  

 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


