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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 28 september 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:20 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

0. Heropening  
De voorzitter heropent de vergadering om 20:00 uur. Hiermee wordt 
de vergadering van donderdag 24 september voortgezet. 
 

  

12. Raadsvoorstel (15R.00502) inzake algemeen belang besluit Wet 
Markt en Overheid t.a.v. het aanwijzen van gratis camperplaatsen 
op 4 locaties binnen de gemeente  
In verband met de afwezigheid van portefeuillehouder Stolk neemt 
wethouder De Weger namens het college de bespreking van het 
raadsvoorstel over. 
 
Gemeenteraad: 
- De fracties van Inwonersbelangen en het CDA geven aan niet in te 

kunnen stemmen met het voorstel. Bezwaren zijn onder meer de 
gekozen locaties en in onduidelijkheid over standpunten van 
instanties als de Autoriteit Consument & Markt inzake gratis 
camperplaatsen. 

- Ook D66 heeft in eerste instantie bezwaren tegen het voorstel 
(behoorlijk bestuur en wachten op nieuw recreatiebeleid), maar 
gaat na de beantwoording van de wethouder toch akkoord met het 
voorstel. 

- De fracties van Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP, 
LijstvanderDoes, de VVD en STERK Woerden zijn positief 
gestemd over het voorstel. 

 
College: 
- De wethouder zegt toe om een gesprek tussen de dorpswethouder 

en SIVEO te organiseren. Het recreatiebeleid wordt voor de zomer 
van 2016 aan de raad aangeboden. En bij drie procedures 
(raadsbesluiten) wordt de bezwaarprocedure gecombineerd om de 
zaken te vergemakkelijken en versnellen. 
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Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt met 20 stemmen (D66, Progressief Woerden, 
ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, de VVD en STERK Woerden) 
vóór en 10 stemmen (CDA en Inwonersbelangen) tégen aangenomen 
door de raad. 
 

  

13. Raadsvoorstel (15R.00518) inzake Bestuursrapportage 2015 
Gemeenteraad: 
- Een amendement van Inwonersbelangen, CDA en 

LijstvanderDoes (saldering binnen begrotingsprogramma’s) wordt 
met 13 stemmen (CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes) 
vóór en 17 stemmen (D66, Progressief Woerden, 
ChristenUnie/SGP, VVD en STERK Woerden) tégen verworpen 
door de raad. 

 
College: 
De voorzitter noteert geen toezeggingen van het college. 
 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt met 17 stemmen (D66, Progressief Woerden, 
ChristenUnie/SGP, VVD en STERK Woerden) vóór en 13 stemmen 
(CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes) tégen aangenomen 
door de raad 
 

  

14. Raadsvoorstel (15R.00493) inzake begroting 2016 Ferm Werk met 
meerjarenraming 2017-2019 
Gemeenteraad: 
- Een amendement van CDA, D66, Inwonersbelangen 

LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden wordt na 
aanpassingen (DVO bespreken in december en het schrappen van 
de eis om drie scenario’s aan te leveren in ruil voor een analyse 
van risico’s en kansen) unaniem (30) aangenomen door de raad. 

 
College: 
- De wethouder geeft aan dat bespreking van de DVO in december 

2015 haalbaar is. 
- De wethouder geeft naar aanleiding van opmerkingen van D66 

over Suwinet aan dat een RIB over dit onderwerp spoedig (binnen 
een week) naar de raad komt. 

 
Besluit: 
Het geamendeerde raadsvoorstel wordt unaniem (30) door de raad 
aangenomen. 
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15. Raadsvoorstel (15R.00367) inzake diverse grondexploitaties en 
kredietaanvraag  
Gemeenteraad: 
- Alleen de fracties van Inwonersbelangen (Parkeergarage en 

Defensie-eiland, Steinhagenseweg en kantoren) en Progressief 
Woerden (Snel en Polanen; recreatieplas) hebben een inbreng bij 
dit agendapunt. 
 

College: 
- Wethouder Schreurs zegt toe om de vragen van 

Inwonersbelangen over de parkeergarage binnen een termijn van 
vier weken schriftelijk af te doen. 

 
Besluit: 
Het raadsvoorstel wordt unaniem (30) door de raad aangenomen. 
 

  

16. Motie geen verslechtering leefbaarheid door A12 
College: 
- Wethouder De Weger geeft aan op de volgende wijze invulling te 

geven aan de motie: 
o Het namens de gemeenteraad versturen van een brief aan 

de fracties in de Tweede Kamer waarin het gevoelen van de 
raad over de snelheidsverhoging onder de aandacht wordt 
gebracht. 

o In overleg treden met zijn collega in Bodegraven-Reeuwijk, 
waarbij relevante partijen informatie uitwisselen (o.m. 
ODRU). 

 
Besluit: 
Op basis van de gedane toezegging wordt de motie unaniem (30) 
aangenomen door de raad. 
 

  

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:20 uur. 
 

  

 Bijlagen bij besluitenlijst (na pagina 4) 
- Aangenomen amendement Aanscherping zienswijze Ferm Werk 
- Aangenomen motie Geen verslechtering leefbaarheid door A12 
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 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 (primus) 
 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 plv griffier: M. Lucassen 

  
  

 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 

  


