Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 3 november 2016
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 23.35 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is bericht van
verhindering ontvangen van de heer Van Iersel (LijstvanderDoes).

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt als agendapunt 10 (nieuw) een motie inzake
welkomstborden aan de gemeentegrens toegevoegd. Voorts wordt de
agenda ongewijzigd vastgesteld.

3.

Vragenhalfuur voor raadsleden
1. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt vragen over het verloop en de
marketing rond de Koeiemart. Wethouder Stolk beantwoordt de
vragen afdoende.
2. De heer Peters (Inwonersbelangen) stelt vragen over de
bereikbaarheid van de gemeente/marktmeesteres tijdens de
Koeiemart en algemene marktdagen. Wethouder Stolk beantwoordt
de vragen afdoende.
3. De heer Niewold (D66) stelt vragen over Careyn in relatie tot het
verscherpt toezicht door de IGZ. Wethouder Koster beantwoordt de
vragen afdoende.
4. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt vragen over de woning
van de molenaar. Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de gemeente
op dit moment met het vraagstuk bezig is, vooral met het aspect
openbaarheid gebied versus privacy van de bewoner. Zodra er meer
bekend is, wordt de raad nader geïnformeerd.
5. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) stelt vragen over de
toewijzing van sociale huurwoningen. Aanvullend worden vragen
door leden van de fracties van CDA en Progressief Woerden gesteld.
De vragen worden door wethouder Stolk en burgemeester
Molkenboer afdoende beantwoord.
6. De heer Becht stelt vragen over de mededeling van het Minkema
college inzake instroomstop technische VMBO opleidingen.
Wethouder Haring beantwoordt de vragen afdoende.
7. De heer Bom (STERK Woerden) stelt vervolgvragen over de
mededeling van het Minkema college inzake instroomstop technische
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VMBO opleidingen. Wethouder Haring beantwoordt de vragen
afdoende.
8. De heer Peters (Inwonersbelangen) stelt vragen inzake het verloop
en de procedure rondom het onderzoek naar de openstelling van
winkels op zondagen. Wethouder Haring beantwoordt de vragen
afdoende.
4.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergaderingen d.d. 29 september
2016
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergaderingen d.d. 29
september 2016 ongewijzigd vast te stellen.

5.

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

6.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
- Raadsvoorstel (16R.00535) inzake vaststellen archiefverordening
2016 gemeente Woerden;
- Raadsvoorstel (16R.00567) inzake toewijzen zendtijd aan Stichting
Lokale Omroep Woerden (SLOW/RPL);
worden unaniem (30) door de raad aanvaard.

7.

Raadsvoorstel (16R.00656) inzake vaststellen toetsingskader
investeringsbudget (Sociaal Domein)
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Te behalen doelstellingen
- Doel van het investeringsfonds sociaal domein
- Al dan niet vrijgeven van het resterende budget
De fractie Inwonersbelangen dient een amendement in om het resterende
budget 2016 te parkeren en nadat programma 3 sociaal domein van de
begroting conform afspraak nader is uitgewerkt, te bepalen waaraan het
moet worden besteed.
De fractie Progressief Woerden dient een amendement in om het college
onder bepaalde voorwaarden te autoriseren het resterende budget 2016 uit
te geven.
College:
De wethouders Koster en Haring gaan in op de inbreng en vragen vanuit de
raad en beantwoorden de vragen. Ze geven daarbij aan dat, als onderdeel
van de stukken/informatie die de raad in december over het
begrotingsprogramma 3 Sociaal Domein tegemoet kan zien m.b.t. de
financiën, nader geduid wordt wat precies de gelabelde middelen zijn en wat
precies de algemene rijksmiddelen zijn.
Conclusie/besluit:
1. Het amendement van Inwonersbelangen inzake parkeren resterend
budget wordt verworpen. Voor hebben gestemd de fracties van CDA,
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Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (13), tegen de fracties van D66,
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17).
2. Het (ter vergadering op onderdelen aangepaste) amendement van
Progressief Woerden inzake overhevelen en onder voorwaarden
besteden resterend budget wordt aanvaard. Voor hebben gestemd de
fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK
Woerden (24), tegen de fracties van Inwonersbelangen en
LijstvanderDoes (6).
3. Het (door het amendement gewijzigde) voorstel wordt aanvaard. Voor
hebben gestemd de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden,
CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (26), tegen heeft
gestemd de fractie Inwonersbelangen met stemverklaring (4).
8.

Raadsvoorstel (16R.00588) inzake parkeren sportpark Cromwijck
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Parkeerdruk tijdens sportweekenden
- Wijze van financiering van de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen
De fracties van CDA, VVD en LijstvanderDoes dienen een amendement in
inzake alternatieve dekking/financiering voor een aantal parkeerplaatsen.
College:
Wethouder Stolk gaat kort in op de inbreng van de raad en beantwoordt de
vragen.
Conclusie/besluit:
1. Het amendement van CDA, VVD en LijstvanderDoes inzake
alternatieve dekking/financiering voor een aantal parkeerplaatsen
wordt aanvaard. Voor hebben gestemd de fracties van CDA,
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, LijstvanderDoes en VVD
(20), daartegen de fracties van D66, CU/SGP en STERK Woerden
(10).
2. Het (door het amendement gewijzigde) voorstel wordt met algemene
stemmen aanvaard (30). De fracties van D66 en STERK Woerden
leggen daarbij een stemverklaring af.

9.

Raadsvoorstel (16R.00546) inzake vaststellen grondstoffenbeleidsplan
gemeente Woerden 2016-2020
Na een korte bijdrage van de fractie Inwonersbelangen wordt het voorstel als
hamerstuk behandeld en aanvaard. Voor hebben gestemd de fracties van
CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (24),
daartegen de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes, beide met
stemverklaring (6).

10.

Motie welkomstborden aan de gemeentegrens
De behandeling van de motie wordt aangehouden tot 24 november 2016.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 3 november 2016
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker
G.F. Becht
Mevr. I. Berkhof-de Vos
W. den Boer
E.L. Bom
S.C. Brouwer
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: H. Haring
Wethouder: I.A.M. ten Hagen
Wethouder: Y. Koster-Dreese
Wethouder: M. Stolk-Bleeker
Wethouder: T.H.D. de Weger

= aanwezig
= afwezig
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