
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (raadsgriffie@woerden.nl en via 0348-
428805).     

GEMEENTERAAD 
 
 

U I T N O D I G I N G 
 

Voor de vergadering van de gemeenteraad die gehouden zal worden: 

 

Datum : donderdag 26 maart 2015  

Plaats :  raadzaal 

Tijdstip : 20.00 uur  

 
A G E N D A  
 

 
 
Vervolg op volgende pagina. 

1. Opening en mededelingen 
 

2a. 
 

Afscheid van de heer L.P. (Leon) de Wit (CU/SGP) als raadslid 

2b. 
 

Installatie de heer H. (Henk) van der Griendt (CU/SGP) tot raadslid 

3. 
 

Vaststellen agenda 
 

4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 
 

5.  
 

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
 

6. 
 

Vragenhalfuur voor raadsleden 
 

7. 
 

Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
 

8. 
 

Raadsvoorstel (15R.00150) inzake benoeming lid Rekenkamercommissie Woerden 
Afhankelijk van instemming Presidium op 24 maart 2015. Voorstel wordt daarna gepubliceerd. 
 

9. 
 

Raadsvoorstel (15R.00041) inzake herinrichting Rijnstraat 
Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd. 
 
De raad wordt voorgesteld het college de opdracht te geven de Rijnstraat volgens het scenario 
autoluw her in te richten. 
 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Middelen overwegen enkele fracties een 
amendement of motie in te dienen. Het voorstel is door elke fractie terug genomen voor fractieoverleg, 
onder meer ten aanzien van de financiële aspecten, het shared-space principe en 
uitvoeringsaspecten.  



 
 
 

  

 
Woerden, 19 maart 2015 
 
De voorzitter, 

 
V.J.H. Molkenboer 

10. Raadsvoorstel (15R.00074) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk afval en 
grondstoffen 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 
De raad wordt voorgesteld:   
- In te stemmen met invoering van een duurzaam inzamelsysteem (keuze uit 3 varianten).  
- In te stemmen met een inwonerspeiling, die later als zwaarwegend advies aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd.  
- In te stemmen met het per direct in gang zetten van een pakket van maatregelen. 
 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Ruimte kondigt de fractie van Progressief 
Woerden een amendement aan inzake samenvoegen / combineren van de scenario’s B en C, 
vergelijkbaar met het principe van statiegeld. De overige fracties namen het voorstel mee terug voor 
overleg met de fractie. 
 

11. Raadsvoorstel (15R.00042) inzake Economisch Actieprogramma 2015 
Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd. 
 

De raad wordt voorgesteld:  
- In te stemmen met het Economisch actieprogramma, waarin zijn opgenomen de missie, de 
doelstellingen en de acties ter versterking en ontwikkeling van de lokale economie en 
ondernemerschap in Woerden. 
- Instemmen met de benodigde financiële middelen ( € 226.200 incidenteel en € 420.500 structureel) 
voor de uitvoer van het Economisch actieprogramma. 
- Instemmen met de aangegeven financiële dekking. 
 
Naar aanleiding van de behandeling in de commissie Welzijn overweegt de fractie van Progressief 
Woerden een amendement inzake het onderwerp arbeidsmarkt. Uiteindelijke bespreking in de raad is 
afhankelijk van de afdoening van de toezegging van de wethouder om de vrijdag voor de 
raadsvergadering een  document toe te zenden. 

 

12. 
 

Sluiting 


