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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 5 april 2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.55 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Heropening en mededelingen 
De voorzitter heropent de vergadering om 20.00 uur. Er zijn berichten van 
verhindering ontvangen van de heer Van Leeuwen (Inwonersbelangen) en 
wethouder Stolk. Mevrouw Kingma (LijstvanderDoes) en de heer Vierstra 
(Progressief Woerden) komen iets later ter vergadering.  

  

8. Raadsvoorstel (16R.00061) inzake investeringsplan Sociaal Domein 
2015 
Gemeenteraad: 
De raad stelt het college vragen en beraadslaagt over onder meer: 

- Doelstellingen van het Investeringsfonds Sociaal Domein in 
algemene zin. 

- Kwaliteit ingediende aanvragen in relatie tot doelstellingen 
investeringsfonds. 

- Kracht van de lokale samenleving. 
- Wel of niet pas op de plaats maken m.b.t. aanwending gevraagde 

€450.000. 
- Rechtmatigheid van (overheids)handelen in relatie tot de 

subsidieverordening en de ingediende aanvragen (beslistermijnen). 
- Er zijn twee amendementen ingediend; 1) over de kaders 2016 en 

2017 en 2) over beter aansluiten van aanvragen bij gestelde kaders. 
 

College: 
Vanuit collegezijde beantwoordt wethouder Haring de vragen en gaat in op 
het debat in de raad. Hij geeft onder meer aan bereid te zijn rond de zomer 
een voorstel aan te bieden inzake aangepaste kaders 2016. 
 
Conclusie: 

a) Het amendement van Inwonersbelangen en CDA inzake het beter 
laten aansluiten van aanvragen bij de gestelde kaders wordt na 
schorsing en overleg tussen woordvoerders door indieners 
ingetrokken. 

b) Het amendement van CU/SGP, Progressief Woerden, STERK 
Woerden, LijstvanderDoes en D66 inzake kaders investeringsfonds 
2016 en 2017 wordt vervolgens aangepast, waardoor wordt 
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voorgesteld een 7e beslispunt aan het ontwerp-raadsbesluit toe te 
voegen (naast de reeds voorgestelde 4-6). 

c) Het gewijzigde amendement inzake kaders investeringsfonds 2016 
en 2017 wordt met algemene stemmen aanvaard. 

d) Het (door het amendement gewijzigde) voorstel wordt eveneens met 
algemene stemmen aanvaard. 

  

9. Motie opstellen lokaal inclusiebeleid 
Gemeenteraad: 
De raad stelt vragen en beraadslaagt over onder meer: 

- Wat voegt de motie toe in vergelijking met staand beleid? 
- Scope/impact van het lokale inclusiebeleid. 

 
College: 
Vanuit collegezijde beantwoordt wethouder Koster de vragen en gaat kort in 
op het debat in de raad. Zij zegt de raad toe vóór de zomer te komen met 
een procesagenda, waarin wordt ingegaan op de wijze van implementeren 
van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 
het lokale beleid. Tevens wordt zoveel als mogelijk inzicht gegeven in de 
financiële aspecten hiervan. 
 
Conclusie: 
Gelet op de toezegging van het college trekken indieners de motie in. 

  

10. Motie de gemeente geeft het goede voorbeeld 
Gemeenteraad: 
De raad stelt het college vragen en beraadslaagt over onder meer: 

- Meerwaarde van het verzoek aan het college in relatie tot de 
beraadslagingen in de commissie Middelen. 

- Naast communiceren over klimaatneutrale projecten deze ook feitelijk 
realiseren. 

- Voorbeelden van projecten (o.a. nieuwe Stadhuis). 
 
College: 
Vanuit collegezijde beantwoordt wethouder De Weger de vragen en gaat 
kort in op het debat in de raad. Hij geeft aan dat het college al uitvoering 
uitgeeft aan de intentie van de motie en dat de raad in de 
informatiebijeenkomst van 7 april uitgebreid wordt geïnformeerd over het 
onderwerp “klimaatneutrale gemeente”. 
 
Conclusie: 
Gelet op de reactie van het college trekken indieners de motie in. 

  

11. Motie de raad informeren over te organiseren peilingen 
De motie wordt door indieners tot een volgende vergadering aangehouden. 

  

12. Schorsing 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 5 april 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  
  

 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 (vanaf punt 3) 
J.A. van Leeuwen 

 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: H.M.M. Haring 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


