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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 23 april 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 22:22 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt dat hij twee 
berichten van verhindering heeft ontvangen: 
1. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) 
2. De heer Van Meijeren (CDA) 
 
De heer Van Meijeren is afwezig in verband met voorbereidingen op 
zijn huwelijk morgen. Op voorstel van de voorzitter zal de raad een 
bloemetje sturen naar het gehuwde koppel. 
 
De raad bestaat vanavond uit 29  van de 31 raadsleden. 
 

  

2. Vaststellen agenda 
Na een kort ordedebat op instigatie van de heer Van Assem 
(Inwonersbelangen) over het van de agenda halen van het 
raadsvoorstel inzake wijziging verordening recreatieterrein 
Cattenbroek, besluit de raad de agenda conform vast te stellen. 
 
Vóór het van de agenda halen van raadsvoorstel (15R.00026) inzake 
Aanpassing Verordening ordemaatregelen recreatieterrein 
Cattenbroek gemeente Woerden hebben gestemd: de fracties van 
Inwonersbelangen, het CDA en LijstvanderDoes (12). Tégen het van 
de agenda halen: de fracties van D66, Progressief Woerden, de 
ChristenUnie/SGP, de VVD en STERK Woerden (17). 
 

  

3. Benoeming leden Rekenkamercommissie Woerden 
De raad besluit bij acclamatie mevrouw Winthagen en de heer Van de 
Poppe te benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Woerden. 
Zij leggen ten overstaan van de raad de eed af. 
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De vergadering wordt kort geschorst voor foto’s, felicitaties en het 
uitreiken van een bloemetje aan de zojuist benoemde leden. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergadering d.d. 26 
maart 2015 en de voortzetting d.d. 30 maart 2015 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergadering d.d. 26 
maart 2015 en de voortzetting d.d. 30 maart 2015 conform vast te 
stellen. 
 

  

5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
De lijst van ingekomen stukken wordt gewijzigd vastgesteld. Op 
verzoek van de heer Ekelschot (CDA) wordt briefnummer 15 (RIB 
15R.00162 inzake beantwoording vragen ex art 40 van het CDA 
inzake crematorium Rijnhof aan Geestdorp) voor bespreking 
doorgeleid naar de commissie Ruimte van 21 mei 2015. De heer 
Ekelschot zal op verzoek van de voorzitter kort de reden van 
bespreking naar de griffie sturen zodat deze motivering in de 
annotatie verwerkt kan worden. 
 

  

6. Vragenhalfuur voor raadsleden 
Er zijn twee vragenseries aangekondigd voor het vragenhalfuur: 
1. D66 inzake gemeentelijke studietoeslagenregeling 

arbeidsbeperkte jongeren. 
a. Woordvoerder: dhr. Becht 
b. Portefeuillehouder: wethouder Koster 

2. D66 inzake dreigende korting macrobudget Jeugd en Wmo 
a. Woordvoerder: dhr. Niewold 
b. Portefeuillehouder: wethouder Koster 

 
De vragen worden naar tevredenheid van de heren Becht en Niewold 
beantwoord. De heer Becht geeft aan nog verder na te denken over 
de antwoorden van de wethouder en houdt de mogelijkheid open om 
de raadsinformatiebrief (15R.00173) met de beantwoording van 
vragen ex art. 40 van D66 inzake studietoeslagen arbeidsbeperkte 
jongeren te agenderen voor bespreking in de commissie Welzijn. 
 
Primus (start hoofdelijke stemming): de heer Draisma (CDA) 

  

7. Hamerstukken 
De voorstellen: 

 Raadsvoorstel (15R.00110) inzake Aanpassing APV 

 Raadsvoorstel (15R.00118) inzake Aanwijzing exploitatie en 
beheer gemeentelijke zwembaden als Dienst van algemeen 
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economisch belang (DAEB) 
 
worden unaniem door de raad aangenomen. 
 

  

8. Raadsvoorstel (15R.00178) inzake Verlening ontheffing vereiste 
van ingezetenschap wethouder Stolk 
De raad besluit om met ingang van 27 mei 2015 wethouder Stolk voor 
de duur van één jaar ontheffing te verlenen van de vereiste van 
ingezetenschap. 
 
Vóór het raadsvoorstel hebben gestemd: de fracties van D66, 
Progressief Woerden, de ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, de 
VVD en STERK Woerden (19). Tégen het raadsvoorstel hebben 
gestemd: de fracties van het CDA en Inwonersbelangen (10). 
 

  

9. Raadsvoorstel (15R.00221) inzake Aanpassing Verordening 
ordemaatregelen recreatieterrein Cattenbroek gemeente 
Woerden  
College: 
De voorzitter noteert de volgende  raadsbrede toezegging van het 
college: 

 Wethouder Stolk zegt toe om in oktober 2016 een nieuw voorstel 
inzake recreatie & toerisme naar de raad te zenden. In dit voorstel 
is ook aandacht voor andere vormen van recreatie en toerisme 
zoals wandelen, Bed & Breakfasts, sloepen en campers. 

 
Raad: 
Een amendement van de fractie van Inwonersbelangen inzake het 
niet nemen van een besluit totdat het beleid en de financiën ten 
aanzien van camperplekken in de gemeente Woerden uitgewerkt zijn 
en door de raad vastgesteld wordt aangenomen. 
 
Vóór dit amendement hebben gestemd: de fracties van het CDA, D66 
(uitgezonderd de leden Becht, Hoogeveen en Niewold), 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden (uitgezonderd de leden 
IJpma, Issarti en Van Noort), ChristenUnie/SGP en LijstvanderDoes 
(18). Tégen dit amendement hebben gestemd de fracties van D66 
(uitgezonderd de leden Eissens en Van Megen), Progressief Woerden 
(uitgezonderd het lid Vierstra), de VVD en STERK Woerden (11).  
 
De voorzitter concludeert na de stemming dat het raadsbesluit op een 
dusdanige wijze wordt veranderd dat er geen wijzigingen worden 
opgenomen in de verordening ten aanzien van campers. 
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Met deze conclusie van de voorzitter wordt het gewijzigde voorstel 
unaniem aangenomen door de raad.  
 

  

10. Ferm Werk 
College: 
De voorzitter noteert geen raadsbrede toezeggingen van het college. 
 
Raad: 
Een raadsbreed amendement inzake het vaststellen van een wijziging 
van de zienswijze en financiële uitgangspunten Ferm Werk wordt 
unaniem aangenomen door de raad. 
 
De raad besluit vervolgens om het  gewijzigde voorstel unaniem aan 
te nemen. 
 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:22 uur. 
 

  

 

 
Zie volgende pagina voor de ‘lijst van aanwezigen d.d. 23 april 2015’ 
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Lijst van aanwezigen d.d. 23 april 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 
 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  
 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 

  


