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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 16 december 2015  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.32 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn geen berichten van 
verhindering ontvangen. 
 
Bij de opening wordt een petitie aangeboden inzake openstelling van winkels 
op zondag door de eigenaren van tuincentrum De Bosrand en de 
filiaalhouder van de Gamma Woerden. 
 

  

2a. Raadsvoorstel (15R.00793) inzake benoeming personeel griffie 
De raad benoemt per acclamatie de heer O. (Onno) Vliegenthart tot 
plaatsvervangend griffier van de gemeente Woerden. Hierna legt de heer 
Vliegenthart ten overstaan van de burgemeester - en de raad - de ambtseed 
af. 
 

  

2b. Installatie de heer J.W.P. (John) Boere als fractie-assistent voor de 
fractie van het CDA 
De heer Boere wordt geïnstalleerd als fractie-assistent voor de fractie van 
het CDA en legt ten overstaan van de raad de eed af. 
 

  

3. Vaststellen agenda 
Er worden vijf moties vreemd aan de orde van de dag als agendapunten 11 
tot en met 15 geagendeerd. 

- Motie Woerden zegt: “Ja, tenzij…” (11) 
- Motie huisvesting vluchtelingen in Woerden (12) 
- Motie ambtelijke samenwerking Oudewater (13) 
- Motie verkeerssituatie Harmelen (14) 
- Motie sturing van de raad op Sociaal Domein 2016-2017 (15) 

 
Hoewel de fractie van STERK Woerden het voorstel doet om agendapunt 10 
naar de hamerstukkenlijst te geleiden, wordt de agenda conform 
vastgesteld. Enkele fracties (LijstvanderDoes en Inwonersbelangen) geven 
aan bespreking op prijs te stellen. 
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4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 26 november 

2015 
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 26 november 
2015 conform vast te stellen. 
 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld met in acht name van de 
volgende opmerking: 

- De fractie van Inwonersbelangen verzoekt om briefnummer 29 te 
agenderen voor bespreking in de commissie. Dit verzoek wordt 
gesteund door de fractie LijstvanderDoes. 

 

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er zijn geen vragen aangekondigd voor het vragenhalfuur voor raadsleden.  
 
Tijdens dit agendapunt wordt medegedeeld dat middels loting mevrouw 
Berkhof is aangewezen als primus (start hoofdelijke stemming). 
 

  

7. Hamerstukken 
De voorstellen: 

- Raadsvoorstel 15R.00716 inzake gewijzigde begroting Ferm Werk 
2015 

- Raadsvoorstel 15R.00756 inzake begrotingswijziging 2015 GGDrU 
- Raadsvoorstel (15R.00725) inzake Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) 2015 
- Raadsvoorstel (15R.00778) inzake Bekrachtiging geheimhouding 

document rauwe data Jeugd - Wmo 2015 
 
worden unaniem door de raad aangenomen. 
 
Het voorstel: 

- Raadsvoorstel (15R.00689) inzake Vaststelling 
belastingverordeningen 2016 

 
wordt aangenomen met 28 (CDA, D66, Inwonersbelangen, Progressief 
Woerden, ChristenUnie/SGP, VVD en STERK Woerden) stemmen voor en 3 
(LijstvanderDoes) tegen. 
 

  
8. Berichtgeving rondom wethouder Duindam  

Voorafgaand aan de beraadslagingen krijgt wethouder Duindam het woord. 
In zijn bijdrage dient de wethouder zijn ontslag in. Hierna verlaat de 
wethouder de zaal. 
 
Gemeenteraad: 
De raad voert discussie over onder meer: 
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- De ontstane situatie na het aftreden van wethouder Duindam. 
- De wenselijkheid van een (feiten)onderzoek naar de gang van zaken 

door een externe partij. 
 
College: 
Burgemeester Molkenboer stelt voor om in zijn hoedanigheid als 
burgemeester en in nauw overleg met de raad een extern onderzoek in te 
stellen. De burgemeester zal zo spoedig mogelijk in overleg treden met de 
griffier om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 
 
Conclusie: 
De raad gaat unaniem akkoord met het procesvoorstel van de 
burgemeester. 
 

  

9. Raadsvoorstel (15R.00796) inzake Verlening ontheffing vereiste van 
ingezetenschap wethouder De Weger  
Gemeenteraad: 
De raad voert discussie over de verlening ontheffing vereiste van 
ingezetenschap wethouder De Weger. 
 
Conclusie: 
Voor het raadsvoorstel hebben gestemd de fracties van D66, Progressief 
Woerden, ChristenUnie/SGP, VVD en STERK Woerden (16). 
Tegen het voorstel hebben gestemd de fracties van het CDA, 
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (14). 
 
Het voorstel is aangenomen. 
 
Ten tijde van de stemming was raadslid Van Megen niet present. Hierdoor is 
de stemverhouding 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen. 
 

  

10. Raadsvoorstel (15R.00583) inzake vaststelling bestemmingsplan 
“Oortjespad” 
Gemeenteraad: 
De raad voert een discussie over onder meer: 

- Mogelijke juridische gevolgen. 
- Lessons learned naar aanleiding van eerdere vernietiging van het 

bestemmingsplan door de Raad van State. 
- Aandacht voor verkeersafwikkeling. 

 
College: 
Wethouder Schreurs gaat kort in op de inbreng vanuit de raad. De 
verkeersafwikkeling wordt bijvoorbeeld standaard in de gaten gehouden en 
het bestemmingsplan is voor 99% Raad van State proof. 
 
Conclusie: 
Het raadsvoorstel wordt unaniem aangenomen door de raad. 
 



 Pagina 4 van 7 

  

11. Motie inzake Uitgangspunten en aanpak interactie/samenwerking 
inwoner-overheid, Woerden zegt: "Ja, tenzij..." 
Gemeenteraad: 
De raad voert discussie over onder meer: 

- Het organiseren van een interactieve avond aan de hand van 
casussen. 

- Het wel of niet terugtrekken van de verkeersvisie, omdat deze 
grotendeels geënt is op aspecten van Woerden zegt ja, tenzij.. die de 
raad nog niet heeft vastgesteld. 

- De rol van wijk- en dorpsplatforms. 
- Communicatie van de gemeente (burgers niet alleen benaderen, 

maar ook beantwoorden). 
 
College: 
Wethouder Stolk beantwoordt de verschillende vragen. Ook doet zij de 
volgende uitnodiging aan de raad: 

- Interactieve bijeenkomst: één avond voor Woerden zegt ja, tenzij én 
‘gebiedsgericht werken’ waarbij de raads- en commissieleden 
worden uitgenodigd om plannen of casussen aan te leveren voor de 
bijeenkomst of mee te helpen/denken met de organisatie van de 
avond. 

 
Conclusie: 
De motie wordt unaniem aangenomen door de raad. 
 

  

12. Motie huisvesting vluchtelingen in Woerden 
Gemeenteraad: 
De raad voert discussie over onder meer: 

- Het voorstel van de fractie van Inwonersbelangen om punt zes van 
de motie aan te passen en een extra punt inzake het niet laten 
oplopen van wachtlijsten voor woningen toe te voegen. 
Inwonersbelangen krijgt geen steun voor de gewenste aanpassingen. 

- Wel of niet buiten de rode contouren opvangen. 
- Communicatie richting raad in het vervolg van het proces. 

 
College: 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen van de raad en gaat in op 
de diverse opmerkingen van de fracties. 
 
Conclusie: 
Voor de moties hebben gestemd de fracties van het CDA, D66, Progressief 
Woerden, ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden 
(27). 
Tegen de motie heeft gestemd de fractie van Inwonersbelangen (4) (i.v.m. 
gebrek aan steun voor de door de fractie gewenste aanpassingen).  
 
De motie is aangenomen. 
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13. Motie ambtelijke samenwerking Oudewater 
Gemeenteraad: 
De raad voert een discussie over onder meer: 

- De wenselijkheid van deze motie op dit moment in het proces van 
ambtelijke samenwerking. 

- Het signaal wat wordt afgegeven richting Oudewater indien deze 
motie zou worden aangenomen. 

- De financiële en inhoudelijke gevolgen van de geschetste 
ontwikkelingen. 

 
College: 
De burgemeester beantwoordt de vragen van de raad. Tevens zegt de 
burgemeester het volgende toe: 

- De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. 
Deze evaluatie zal worden gedeeld met de raad. 

 
Conclusie: 
De motie wordt ingetrokken door de fractie van STERK Woerden. Wel wordt 
op verzoek van de fractie de raadsinformatiebrief met nummer 15R.00743 
geagendeerd voor bespreking in de eerstvolgende commissie Middelen. 
 

  

14. Motie verkeerssituatie Harmelen 
Gemeenteraad: 
De raad voert onder meer discussie over: 

- De duur van de gewenste aanpassingen in verhouding tot het 
tijdelijke karakter van de verkeerssituatie. 

- De huisnummering van bepaalde woningen. 
- De verkeersveiligheid nu en in de toekomst. Onder meer op basis 

van adviezen van Veilig Verkeer Nederland. 
 
College: 
Wethouder Stolk gaat kort in op de gestelde vragen. De wethouder zegt toe: 

- om de vindbaarheid van adressen (huisnummering) te vergroten 
middels betere bewegwijzering, mits de betreffende inwoners hier 
zelf om vragen; 

- in de loop van februari een terugkoppeling te geven van het gesprek 
met VVN Harmelen. 

 
Conclusie: 
De motie wordt ingetrokken door de fractie van Inwonersbelangen. 
 

  

15. Motie sturing door de raad op het Sociaal Domein 2016-2017 
Gemeenteraad: 
De fractie van de VVD krijgt als eerste het woord om de motie toe te lichten. 
Hierop geven de fracties van Progressief Woerden en LijstvanderDoes aan 
twijfels te hebben bij nut en noodzaak van de motie. Vooral in het licht 
bezien van eerdere toezeggingen. 
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College: 
De wethouder geeft aan de motie zo te interpreteren dat aan toezegging 230 
van de termijnagenda commissie Welzijn ook de komst van een 
procesagenda middels een raadsinformatiebrief wordt toegevoegd. 
 
Conclusie: 
De motie wordt, onder meer op basis van de interpretatie van de motie door 
de wethouder, unaniem aangenomen door de raad. 
 

  

16. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur. 
 

 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen d.d. 16 december 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  
  

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos (primus) 
 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 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 

  


