Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 26-3-2015
Opening: 20.00 uur

Schorsing: 23.10 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

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

2a.

Afscheid de heer L.P. de Wit als raadslid
De gemeenteraad neemt afscheid van de heer De Wit als raadslid.

2b.

Installatie de heer H. van der Griendt tot raadslid
De heer Van der Griendt legt ten overstaan van de raad de eed af.

3.

Vaststellen agenda
Op voorstel van de heer Becht besluit de raad unaniem het raadsvoorstel
(15R.00042) inzake Economisch Actieprogramma 2015 van de agenda te
halen. Dit voorstel wordt behandeld tijdens / betrokken bij het juni-overleg
(kadernota begroting 2016). Voorafgaand wordt in mei een informatieavond
belegd.
Voorts besluit de raad een motie inzake olie- en gaswinning Woerden aan
de agenda toe te voegen en de agenda verder conform vast te stellen.

4.

Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 19 februari 2015
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 februari
2015 conform vast te stellen.

5.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform voorstel
vastgesteld.

6.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.
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7.

Hamerstukken
De voorstellen:
- Raadsvoorstel (14R.00776) inzake audioverslaglegging hoorzittingen
commissie bezwaarschriften;
- Raadsvoorstel (15R.00027) inzake concept Veiligheidsstrategie
2015-2018;
- Raadsvoorstel (15R.00121) inzake ontslagverlening leden
Rekenkamercommissie Woerden;
- Raadsvoorstel (15R.00122) inzake benoeming commissievoorzitter;
- Raadsvoorstel (15R.00109) inzake benoeming twee leden raad van
toezicht Stichting Minkema college,
worden unaniem door de raad aangenomen.

8.

Raadsvoorstel (15R.00150) inzake benoeming lid
Rekenkamercommissie Woerden
De raad besluit mevrouw mr. drs. D. (Doreen) Wilbers bij acclamatie te
benoemen tot lid van de Rekenkamercommissie Woerden. Zij legt ten
overstaan van de raad de eed af.

9.

Raadsvoorstel (15R.00041) inzake herinrichting Rijnstraat
College:
Naar aanleiding van het raadsdebat wordt door het college het ontwerpbesluit gewijzigd, zodat het als volgt komt te luiden:
“De raad besluit:
- het college de opdracht te geven de Rijnstraat volgens het scenario
“autoluw” her in te richten en indien de veiligheid of de mate van
autoluwheid daarom vraagt na maximaal een periode van 3 maanden
zakpalen te plaatsen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen
van 270.000 euro ten laste van de Algemene Reserve.”
Voorts zegt het college toe bij alle infrastructurele projecten een “check” uit
te voeren m.b.t. de positie van gehandicapten.
Raad:
Een amendement van de fractie LijstvanderDoes inzake het niet aanbrengen
van zakpalen (en ook niet een krediet daarvoor beschikbaar te stellen) wordt
verworpen. Vóór dit amendement hebben gestemd de fracties van CDA,
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (14), daar tégen de fracties van D66,
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17).
Het (gewijzigde) voorstel wordt aangenomen. Vóór het voorstel hebben
gestemd de fracties van D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en
STERK Woerden (17), daar tégen de fracties van CDA, Inwonersbelangen
en LijstvanderDoes (14).
Een motie van Progressief Woerden, CU/SGP, VVD, STERK Woerden en
D66 wordt met algemene stemmen aanvaard.
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10.

Raadsvoorstel (15R.00074) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk
afval en grondstoffen
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 maart, 20.00 uur.

11.

Raadsvoorstel (15R.00042) inzake Economisch Actieprogramma 2015
Van de agenda gehaald.

12.

Motie inzake olie- en gaswinning Woerden
Een (ter vergadering aangepaste) motie van STERK Woerden, Progressief
Woerden en CU/SGP inzake olie- en gaswinning Woerden wordt met
algemene stemmen aanvaard.

13.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 23.10 uur tot maandag 30 maart,
20.00 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 26 maart 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
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

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

Pagina 4 van 4

