Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 19-2-2015
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 22.30 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

2.

Vaststellen agenda
Een raadsbreed ingediend interpellatieverzoek wordt als agendapunt 4b
toegevoegd. De agenda wordt voorts conform vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 januari 2015
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 29 januari
2015 conform vast te stellen.

4a.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel
Vastgesteld, waarbij stuk 20 komt te vervallen. Het college heeft een
de raad een herziene rib gezonden.
De raad besluit naar aanleiding van de ontvangen reacties inzake de
uitvoering/effecten van het hondenbeleid dit voorstel voor overleg te
agenderen in de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte.

4b.

Interpellatieverzoek inzake ontwikkelingen Ferm Werk
De raad besluit unaniem de interpellatie als agendapunt 8 te agenderen.

5.

Vragenhalfuur voor raadsleden
1. De heer Becht (D66) heeft vragen over de bewegwijzering in en naar de
binnenstad.
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen afdoende en geeft aan dat de
plaatsing van de bewegwijzering voor de zomer is afgerond.
2. Mevrouw Buerman (STERK Woerden) heeft vragen over de uitval van
straatverlichting.
Wethouder Duindam beantwoordt de vragen afdoende en geeft aan dat er
intensief overleg is met de betrokken partners/bedrijven om z.s.m. tot
verbetering te komen.
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3. De heer Niewold (D66), mede namens CU/SGP heeft vragen over de
inning van de ouderbijdrage Jeugd-GGZ.
Wethouder Duindam beantwoordt de vragen afdoende en geeft aan dat er
vooralsnog geen alarmerende signalen zijn ontvangen en daar waar
mogelijk zoveel als mogelijk maatwerk toe te passen.
4. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) heeft vragen of het college het
NZa heeft verzocht zich als stakeholder te beschouwen in het fusieproces
Hofpoortziekenhuis.
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende en geeft aan dat een
brief daaromtrent vorig jaar al naar het NZa is verstuurd.
6.

Hamerstukken
De voorstellen:
- Raadsvoorstel (15R.00028) inzake Eerste wijziging op de
verordening reinigingsheffingen 2015
- Raadsvoorstel (15R.00038) inzake Beslissing op bezwaarschrift
tegen raadsbesluit tot afwijzing verzoek om herziening van het
bestemmingsplan “Landelijk gebied Woerden, Kamerik en Zegveld”
- Raadsvoorstel (15R.00005) inzake Concept Kadernota 2016 GGD
regio Utrecht
- Raadsvoorstel (15R.00007) inzake Beleidsbrief Horeca
- Raadsvoorstel (15R.00006) inzake Kadernota 2016 VRU
- Raadsvoorstel (15R.00019) inzake Reactie op het Regionaal
Risicoprofiel en wensen ten aanzien van het VRU Beleidsplan 2016 2019
worden unaniem door de raad aangenomen.

7.

Raadsvoorstel (14R.00561) inzake Rekenkameronderzoek “Subsidies in
Woerden. Op weg naar effectmeting”
Een (tijdens het debat gewijzigd) amendement inzake inzichtelijke maken
subsidieverstrekking van Progressief Woerden, CDA, D66, VVD, CU/SGP
en STERK Woerden wordt aanvaard. Met uitzondering van de fractie van
LijstvanderDoes hebben alle fracties vóór gestemd.
De raad stemt unaniem vóór het door het amendement gewijzigde
raadsbesluit.
Wethouder Duindam zegt toe welwillend te kijken naar de suggestie van
CU/SGP om ook op de website van de gemeente in het subsidieregister de
doelstellingen/afspraken op te nemen (”doorklikken”).

8.

Interpellatie ontwikkelingen Ferm Werk
Naar aanleiding van raadsinformatiebrief 15R.00092 inzake voortgang Ferm
Werk stelt de raad vragen aan het college en houdt vervolgens een debat.
Wethouder Koster geeft (nogmaals) aan dat de begroting Ferm Werk 2015
in de aprilcyclus kan worden besproken en zegt toe de raad te informeren
over het momentum dat de raad het rapport inzake het onderzoek naar de
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bedrijfsvoering Ferm Werk tegemoet kan zien.
De rib is vooralsnog voldoende behandeld en hoeft niet in de vergadering
van de commissie Welzijn van 4 maart te worden geagendeerd.
9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 19 februari 2015
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker

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

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
S. van Hameren
M.L.A. Hollemans
H.J. Hoogeveen
C. van Iersel
J. IJpma
L. Issarti
Mevr. M.A.H. Kingma
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 (vanaf agendapunt 8)
L.P. de Wit

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
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