Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 25 juni 2015
Opening: 20:00 uur

Schorsing: 23:30 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De heer J. Arentshorst is
in verband met ziekte afwezig. Voorts is wethouder Koster in verband met
persoonlijke omstandigheden afwezig.
Bijzonderheden
Leerlingen van basisschool De Fontein uit Harmelen bieden de
burgemeester 2 kunstwerken aan als tegenprestatie voor een eerder bezoek
aan de raadzaal.
Mevrouw Sieffers biedt namens 414 inwoners van Woerden de
burgemeester een petitie aan naar aanleiding van het voorstel verbetering
wegenstructuur Woerden-West.

2.

Vaststellen agenda
Na een kort ordedebat (wel of niet behandelen agendapunt 8) wordt de
agenda conform vastgesteld.
De heer Hoogeveen (D66) meldt dat hij werkzaam is bij de Economic Board
Utrecht (EBU). Omdat het voorstel inzake het Economisch actieplan directe
verbanden heeft met de EBU, zal hij niet aan de beraadslagingen en
stemming deelnemen over dit voorstel.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 28 mei 2015
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 28 mei 2015
conform vast te stellen.
Naar aanleiding van een vraag daarover van de heer Hollemans (CDA) geeft
het college aan dat de raadsinformatiebrief inzake stand van zaken en
achtergrondinformatie inwonercloud aanstaande dinsdag in het college aan
de orde is.

4.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
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5.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er komen twee vragenseries aan de orde:
1. De heer Niewold (D66) stelt vragen over privacy. Wethouder
Duindam beantwoordt de vragen op hoofdlijn en geeft aan dat de
deelvragen over de normen in relatie tot een veilige uitwisseling van
persoonsgegevens schriftelijk via een raadsinformatiebrief worden
beantwoord.
2. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) stelt vragen over
onderhoud aan de Van Teylingenweg. Wethouder De Weger
beantwoordt de vragen afdoende.

6.

Hamerstukken
De voorstellen:
- Raadsvoorstel (15R.00229) inzake Jaarrekening en Jaarverslag
2014;
- Raadsvoorstel (15R.00340) inzake Regionaal Historisch Centrum
Rijnstreek en Lopikerwaard ontwerp begroting 2016;
- Raadsvoorstel (15R.00261) inzake zienswijze wijziging verordening
declaratieregeling;
- Raadsvoorstel (15R.00253) inzake Nota indicatoren sociaal domein,
2015 – 2018;
- Raadsvoorstel (15R.00326) inzake Ontwerpbegroting 2016 GGDrU
- Raadsvoorstel (14R.00502) inzake regeling voor
gegevensverstrekking voor de basisregistratie personen BRP
Woerden 2014;
- Raadsvoorstel (15R.00165) inzake benoeming lid raad van toezicht
Stichting Minkema College;
- Raadsvoorstel (15R.00293) inzake Wijziging gemeenschappelijke
regeling VRU,

worden unaniem door de raad aangenomen.
7.

Raadsvoorstel (15R.00233) inzake vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Harmelen
Gemeenteraad:
- Een amendement van CDA inzake het mogelijk maken van kleine
windtubines wordt door indiener ingetrokken, nadat in de discussie
daarover is afgesproken dergelijke ontwikkelingen te betrekken bij
het debat over de duurzaamheidsagenda, begin juli.
- Een motie van Progressief Woerden en STERK Woerden inzake
Woerden houdt van koeien in de wei wordt door indieners
ingetrokken, nadat in de discussie daarover door wethouder
Schreurs is aangegeven dat het college daar waar mogelijk nu al
handelt in de geest van die motie (stimuleren van weidegang).
Conclusie:
De raad besluit unaniem het bestemmingsplan Buitengebied Harmelen vast
te stellen.
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8.

Raadsvoorstel (15R.00054) inzake verbetering wegenstructuur
Woerden-West
Behandeling na eerste termijn geschorst tot 2 juli 2015, 20.00 uur.
Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 23:30 uur tot donderdag 2 juli,
20.00 uur.

Zie volgende pagina voor de ‘lijst van aanwezigen d.d. 25 juni 2015’
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Lijst van aanwezigen d.d. 25 juni 2015
Raadsleden

Overige aanwezigen

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

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
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