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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 28 mei 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:55 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Er zijn geen berichten van 
verhindering ontvangen vanuit de raad.  
 
Wethouder Koster is vanwege persoonlijke omstandigheden verhinderd. 
Verder is een bericht ontvangen dat oud-wethouder van Zegveld de heer 
Beukers is overleden. 

  
2. Vaststellen agenda 

Na een kort ordedebat wordt agendapunt 9b raadsinformatiebrief 
(15R.00331) inzake verbeterplan fysiek domein van de agenda gehaald. Dit 
onderwerp wordt betrokken bij het juni-overleg. 
Agendapunt 9a raadsinformatiebrief (15R.00281) inzake evaluatie IBOR blijft 
wel op de agenda. 

  
3. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 23 april 2015 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 23 april 2015 
conform vast te stellen. 

  
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. 
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6. Hamerstukken 
De voorstellen: 
-Raadsvoorstel (15R.00134) wijziging verordening leerlingenvervoer 
gemeente woerden 2009 en beleidsregels kosten schoolbezoek; 
-Raadsvoorstel (15R.00176) inzake ontwerpbegroting AVU 2016; 
-Raadsvoorstel (15R.00213)  inzake vaststelling; 
Onderwijshuisvestingsverordening gemeente Woerden 2015 
-Raadsvoorstel (15R.00212) inzake Voorbereidingsbesluit Touwslagersweg;  
-Raadsvoorstel (15R.00216) inzake  Zienswijze op conceptjaarstukken 2014 
en ontwerpprogrammabegroting 2016 VRU; 
-Raadsvoorstel (15R.00179) inzake programma- en productenbegroting 
2016, 1e wijziging begroting 2015 Stichtse Groenlanden; 
-Raadsvoorstel (15R.00287) inzake financiële stukken omgevingsdienst 
regio Utrecht;  
-Raadsvoorstel (15R.00286) inzake wijziging gemeenschappelijke regeling 
OdrU;  
-Raadsvoorstel (15R.00283) inzake huisvestingsverordening regio Utrecht 
2015, gemeente Woerden; 
-Raadsvoorstel (15R.00075) inzake wijziging bouwverordening 2010, 
vaststelling erfgoedverordening Woerden 2015, intrekking 
monumentenverordening 2010, 
worden unaniem door de raad aangenomen. 

  
7. Raadsvoorstel (15R.00219) inzake Investeringsplan 2015 Sociaal 

Domein 
Gemeenteraad: 

- Een (gewijzigd!) amendement van CDA, Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes inzake herformulering van het besluit wordt 
aanvaard. Vóór het amendement hebben gestemd de fracties van: 
CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (17), tégen 
hebben gestemd de fracties van: D66, Progressief Woerden, 
CU/SGP en STERK Woerden (14). 

- Een amendement van D66 inzake zorg in de 0-de lijn wordt 
aanvaard. Vóór het amendement hebben gestemde de fracties van : 
CDA, D66, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, 
LijstvanderDoes, VVD en het lid Van Dam (CU/SGP) (27); tégen 
hebben gestemd de fractie van STERK Woerden en de leden 
Brouwer en Van der Griendt (beiden CU/SGP) (4). 

 
College: 
Wethouder Duindam gaat in op de inbreng en vragen vanuit de 
gemeenteraad. Hij zegt toe de raad binnen een maand een 
raadsinformatiebrief te zenden inzake stand van zaken en 
achtergrondinformatie inwonercloud. 
 
Conclusie: 
De raad besluit unaniem het (door de amendementen gewijzigde) 
investeringsplan 2015 sociaal domein vast te stellen. 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00287-rv-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00287-rv-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00286-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00286-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00283-rv-huisvestingsverordening-regio-utrecht-2015-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00283-rv-huisvestingsverordening-regio-utrecht-2015-gemeente-woerden-merged.pdf
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8. Raadsvoorstel (15R.00233) inzake vaststelling bestemmingsplan 
Buitengebied Harmelen  
Behandeling doorgeschoven naar de raadsvergadering van 25 juni 2015. 

  
9. Raadsinformatiebrief (15R.00281) inzake evaluatie IBOR 

Gemeenteraad: 
De fracties van CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes dienen een 
motie van afkeuring inzake de ontstane situatie op het IBOR-dossier in. 
Deze motie wordt verworpen. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, 
Inwonerbelangen en LijstvanderDoes (14), tégen de fracties van D66, 
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17). 
 
College: 
Het college had geen behoefte om een reactie op de motie te geven. 
 
Conclusie: 
Het onderwerp is voor nu voldoende besproken. 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:55 uur. 
 

  

 

 
 
 
 
Zie volgende pagina voor de ‘lijst van aanwezigen d.d. 28 mei 2015’ 
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 mei 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 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 

  


