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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 29-1-2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21.00 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt voorts conform vastgesteld. 

  
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 december 2014 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 17 december 
2014 conform vast te stellen. 

  
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel 
vastgesteld, met dien verstande dat stuk 9 (burgerbrief 15.001158  
inzake transitie / transformatie jeugdhulp) op verzoek van de indiener wordt 
ingetrokken en geschrapt van de lijst ingekomen stukken. 

  

5. Vragenhalfuur voor raadsleden 
1. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) heeft vragen over het 
proces/toekomst Hofpoortziekenhuis. 
Wethouder Koster beantwoordt de vragen afdoende en zegt toe zodra de 
schriftelijke reactie vanuit het Hofpoortziekenhuis op het verzoek om als 
gemeente Woerden stakeholder te zijn is ontvangen, de raad per rib wordt 
geïnformeerd over de vervolgstappen die het college overweegt in dit 
proces. 
 
2. De heer Draisma (CDA) heeft vragen over de invulling van de stelposten 
in de programmabegroting 2015. 
Wethouder Duindam beantwoordt de vragen afdoende en zegt toe het plan 
van aanpak tezijnertijd via een rib aan de raad te doen toekomen. 

  

6. Hamerstukken 
De voorstellen: 

- Raadsvoorstel (14R.00543) inzake vaststelling bestemmingsplan        
"Breeveld 4" 

- Raadsvoorstel (14R.00449) inzake benoemen leden 
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vertrouwenscommissie t.b.v. functioneringsgesprek met de 
burgemeester 

- Raadsvoorstel (14R.00535) inzake aanpassing verordening 
winkeltijden  

- Raadsvoorstel (14R.00534) inzake wijziging gemeenschappelijke 
regeling toezicht openbaar basisonderwijs 

- Raadsvoorstel (14R.00473) inzake wet markt en overheid 
- Raadsvoorstel (14R.00564) inzake startnotitie woonvisie 
- Raadsvoorstel (15R.00004) inzake portefeuille en bestuurlijke 

vertegenwoordiging wethouder De Weger (AVU) 
- Raadsvoorstel (15R.00010) inzake Financiële beleids - en 

beheersverordening gemeente 212 Gemeentewet) 
 
worden unaniem door de raad aangenomen. 

  

7. Raadsinformatiebrief (14R.00537) inzake participatieraad Woerden en 
klachtenregeling sociaal domein 
Een motie inzake samenstelling en taken participatieraad van CDA, D66, 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes en VVD 
wordt unaniem aanvaard. 

  

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 29 januari 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 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 
 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 

 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 

  


