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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 9 juli 2015  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.25 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Mevrouw Berkhof (VVD), 
de heer J. Arentshorst (Inwonersbelangen) en wethouder de heer Duindam 
zijn afwezig. 

  
2. Vaststellen agenda 

Achter aan de agenda wordt een motie van de fractie van Inwonersbelangen 
inzake evaluatie communicatie toegevoegd (punt 9 nieuw). Na een kort 
ordedebat besluit de raad het voorstel inzake duurzaamheid (punt 8) op de 
agenda te laten. 
 
De agenda wordt daarmee conform vastgesteld. 

  
3. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 25 juni en 2 

juli 2015 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 25 juni en 
2 juli 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 komen vier vragenseries aan de orde: 
1. Mevrouw Buerman (STERK Woerden) over communicatie zuidelijke 

randweg. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen afdoende. 
2. De heer Niewold (D66) stelt vragen over kaderstelling omgaan met 

persoonsgegevens. Wethouder Koster beantwoordt de vragen op 
hoofdlijn en zegt toe de vragen vóór de raadsvergadering van 24 
september nader schriftelijk (Rib) te beantwoorden. 

3. De heer Van der Griendt (CU/SGP) inzake evenement 11 juli en 
uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan 
Cattenbroekerplas. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen 
afdoende. 

4. De heer Bakker (VVD) inzake effecten van 
asfalteringswerkzaamheden op aanbesteding wegenbouw. 
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Wethouder De Weger beantwoordt de vragen afdoende en zegt 
daarbij toe een Rib inzake aanbestedingsregels en de speelruimte 
voor gemeenten daarin, op te stellen. 

5. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) inzake mail wethouder Stolk 
aan de OKW inzake annuleren afspraak. Wethouder Stolk 
beantwoordt de vragen afdoende. 

  

6. Hamerstukken 
Het voorstel: 

- Raadsvoorstel (15R.00386) inzake jaarverslag en jaarrekening 2014 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden wordt unaniem door de raad 
aangenomen. 

  
7. Raadsvoorstel (15R.00301) inzake Woonvisie Woerden 2015-2020 

“Woerden woont”. 
Gemeenteraad: 
De raad bespreekt het voorstel. Met name wordt ingegaan op de effecten en 
monitoring van de gewenste doorstroming en polder Haanwijk als mogelijke 
woningbouwlocatie. 
 
College: 
Wethouder Stolk zegt toe: 

- In december ontvangt de raad de jaarbrief wonen en locatiemonitor, 
waarin eveneens aandacht wordt gegeven aan de effecten en mate 
van doorstroming. 

- De prestatieafspraken met de woningcorporatie ontvangt de raad via 
een raadsinformatiebrief. 

 
Conclusie: 
De heer Hoogeveen (D66) en de heer Van Assem (Inwonerbelangen) geven 
een stemverklaring af. 
De raad besluit de woonvisie “Woerden woont” en de deelvisies per kern 
vast te stellen. De fractie van Inwonersbelangen is tegen (3), de overige 
fracties zijn voor (26). 

  

8. Raadsvoorstel (15R.00296) inzake duurzaamheid gemeente Woerden  
Gemeenteraad: 

- Een amendement van STERK Woerden, VVD en LijstvanderDoes 
inzake beëindiging duurzaamheidslening wordt verworpen. Vóór 
hebben gestemd de fracties van STERK Woerden, VVD en 
LijstvanderDoes (7), daartegen de fracties van CDA, D66, 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden en CU/SGP (22). 

- Een (ter vergadering gewijzigde) motie van CDA en Progressief 
Woerden inzake mogelijk maken kleine windturbines wordt aanvaard. 
Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, D66, Progressief 
Woerden en CU/SGP (19), daartegen de fracties van 
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (10). 

 
College: 
Wethouder De Weger geeft aan dat hij een brede verkenning gaat starten 
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over de (on)mogelijkheden rond windenergie. De raad ontvangt daarover 
een plan van aanpak. 
 
Conclusie: 
De heren IJpma (Progressief Woerden), Van der Griendt (CU/SGP) en 
Peters (Inwonerbelangen) geven een stemverklaring af. 
De raad besluit in te stemmen met het voorstel duurzaamheid gemeente 
Woerden. De fractie van Inwonersbelangen is tegen (3), de overige fracties 
zijn voor (26). 

  

9. Motie evaluatie communicatie 
College: 
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het najaar een voorstel 
krijgt inzake de interactie burger – overheid. Het communicatieaspect kan 
daarbij in de volle breedte aan de orde komen. 
 
De raad verwerpt de motie. De fractie Inwonersbelangen is voor (3), de 
overige fractie zijn tegen (26). 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 

  

 

 
 
 
Zie volgende pagina voor de ‘lijst van aanwezigen d.d. 9 juli 2015’ 
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Lijst van aanwezigen d.d. 9 juli 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 

  


