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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 24 september 2015  
Opening: 20.00 uur    Schorsing: 00:00 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Mevrouw Buerman 
(STERK Woerden), de heer Ekelschot (CDA) en de heer Arentshorst 
(Inwonersbelangen) zijn afwezig.  
De voorzitter deelt mede dat de heer Arentshorst heeft verzocht hem tijdelijk 
te ontslaan als raadslid in verband met ziekte. Dat verzoek is ingewilligd (zie 
ook punt 2). 
Voorts geeft de voorzitter aan conform afspraak in het Presidium te 
experimenteren met spreektijden per agendapunt. 

  

2. Installatie de heer J.A. (Jan) van Leeuwen als raadslid voor 
Inwonersbelangen 
De raad besluit de heer Jan van Leeuwen toe te laten als raadslid. Hij 
vervangt de heer Johan Arentshorst voor een periode van 16 weken. 
Laatstgenoemde heeft de voorzitter tijdelijk ontslag als raadslid gevraagd in 
verband met ziekte.  
De heer Van Leeuwen heeft ten overstaan van de raad de eed afgelegd. 

  

3.  Installatie de heer H.T. (Hugo) Bulk als fractie-assistent voor de fractie 
CU/SGP 
De heer Bulk wordt geïnstalleerd als fractie-assistent voor de fractie 
CU/SGP en legt ten overstaan van de raad de eed af.  

  

4. Vaststellen agenda 
Achter aan de agenda wordt een motie toegevoegd van de fracties van D66, 
STERK Woerden en Progressief Woerden inzake geen verslechtering 
leefbaarheid door A12 (punt 16 nieuw).  
 
De agenda wordt daarmee conform vastgesteld. 

  
5. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 9 juli 2015 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 9 juli 2015 
conform vast te stellen. 
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6. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. De fractie 
van Inwonersbelangen zal ten aanzien van een aantal stukken een 
schriftelijk verzoek indienen om deze alsnog in commissieverband te 
behandelen. De fractie motiveert deze verzoeken in de richting van de griffie. 
 
Een raadsbreed ingediend interpellatieverzoek over (nood)opvang 
vluchtelingen wordt unaniem gehonoreerd. De raad besluit het 
interpellatiedebat als nieuw agendapunt 10a aan de agenda toe te voegen. 

  
7. Aanbieden programmabegroting 2016 door college 

Eerder vanmiddag is de programmabegroting 2016 door het college aan de 
raad aangeboden. Wethouder Duindam (financiën) geeft een toelichting op 
de begroting. 

  
8. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Mevrouw Berkhof (VVD) geeft een update m.b.t. de besluitvorming van 
Provinciale Staten Utrecht over de voorgenomen verlenging van de 
geluidswal nabij Veldhuizen. Zij vraagt het college en de raad welke 
opstelling de gemeente Woerden moet aannemen: het besluit voor 
kennisgeving aannemen of in beroep gaan tot aan de Raad van State? 
 
Wethouder Schreurs zegt in de beantwoording toe zo spoedig mogelijk met 
een voorstel te komen, waarin ook wordt gerefereerd aan eventuele 
jurisprudentie over soortgelijke casus. 

  

9. Hamerstukken 
De voorstellen: 

- Raadsvoorstel (15R.00476) inzake toestemming wijziging 
gemeenschappelijke regeling (GR) RHC Rijnstreek en Lopikerwaard  

- Raadsvoorstel (15R.00425) inzake vaststelling regionale 
bodemkwaliteitskaart en gebiedsgericht bodembeleid 

- Raadsvoorstel (15R.00517) inzake Uitbreiding begraafplaats 
Hoofdweg 72 in Zegveld 

worden unaniem door de raad aangenomen. 
 

- Raadsvoorstel (15R.00540, aangepast) inzake geheimhouding 
dossier herhuisvesting stadhuis wordt met de stemmen van de fractie 
Inwonersbelangen tegen aangenomen. 

  
10a. Interpellatie (nood)opvang vluchtelingen 

Gemeenteraad: 
Aan de hand van een aantal vragen over mogelijke (nood)opvang van 
vluchtelingen geeft de burgemeester een weergave van de stand van zaken 
op dat moment. Vervolgens debatteren de fracties daarover onderling. 
Raadsbreed wordt de steun uitgesproken voor het ingezette beleid door de 
burgemeester en het college. Met name de communicatie over dit thema 
door de gemeente komt nadrukkelijk aan de orde. 
 
College: 
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De burgemeester zegt toe een brief van de staatssecretaris van V&I inzake 
noodopvang de raad te doen toekomen. 
 
Conclusie: 
Het onderwerp is voor dat moment voldoende besproken. 

  

10. Raadsvoorstel (15R.00499) inzake definitieve keuze afvalsysteem  
Gemeenteraad: 

- Een motie van de fractie van LijstvanderDoes inzake terugplaatsen 
ondergrondse containers in de Berg- en Wijnenbuurt wordt 
verworpen. Vóór hebben gestemd de fracties van Inwonersbelangen 
en LijstvanderDoes (7), daartegen de fracties van CDA, D66, 
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (22). 

- Een motie van de fracties van  CDA, Inwonerbelangen en 
LijstvanderDoes inzake extra inzet afvalscheiding bij ondergronds 
inzamelen wordt unaniem (29) door de raad aangenomen. 

 
College: 
Er worden geen raadsbrede toezeggingen door de voorzitter geconstateerd. 
Wel wordt de raad betrokken bij het implementatieproces. 
 
Conclusie: 
De raad besluit in te stemmen met optie B als systematiek voor het 
inzamelen van afval. 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). 

  

11. Raadsvoorstel (15R.00516) inzake verwerving rijksmonument 
Brediusboerderij 
Gemeenteraad: 

- Een amendement van de fractie van het CDA inzake exploitatieplan 
Brediusboerderij wordt aanvaard. Over het voorstel wordt hoofdelijk 
gestemd. Vóór hebben gestemd de leden: Bakker, Berkhof, Bom, 
Van Dam, Draisma, Van Hameren, Hollemans, IJpma, Issarti, Van 
Meijeren, Van Noort, Noorthoek, Van Soest, Streng en Vierstra (15), 
tegen hebben gestemd de leden: Van Assem, Becht, Brouwer, Van 
der Does, Eissens, Van der Griendt, Hoogeveen, Van Iersel, Kingma, 
Van Leeuwen, Van Megen, Niewold, Peters en Van Rensen (14). 

 
College: 
Er worden geen raadsbrede toezeggingen door de voorzitter geconstateerd. 
 
Conclusie: 
De raad stemt in met het voorstel om de Brediusboerderij te verwerven, 
hierbij uitgaande van de hierboven aangegeven stemverhouding (15 vóór en 
14 tégen). 

  

12. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 00.00 uur tot maandag 28 
september, 20.00 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 24 september 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  
  

 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 
 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 

  


