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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
I.v.m. storing is van de eerste 10 minuten geen audioverslag beschikbaar. 

 

Datum: 17 mei 2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.55 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Mevrouw Kingma 
(LijstvanderDoes) is afwezig.  
 
De voorzitter deelt mede dat de heer Arentshorst sinds 5 mei weer raadslid 
namens de fractie Inwonersbelangen is. De vervangingstermijn in verband 
met ziekte van de heer Arentshorst door de heer Van Leeuwen van in totaal 
32 weken is per die datum afgelopen. 

  

2a. Vaststellen agenda 
Aan de agenda wordt een punt “2b” toegevoegd: Beslissing over 
bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief 16R.00237.  
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

  

2b. Beslissing over bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief 
16R.00237 
Vanwege het ontbreken van een grond daartoe als genoemd in artikel 10 
van de Wet openbaarheid van bestuur, besluit de raad met algemene 
stemmen de geheimhouding op raadsinformatiebrief 16R.00237 inzake 
berichtgeving in het NRC op 28 april over de jeugdzorgaanbieders niet te 
bekrachtigen.  
De raadsinformatiebrief is hiermee openbaar. 
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3. Behandeling Berenschot-rapport naar de feiten en omstandigheden die 

hebben geleid tot het aftreden van wethouder Duindam 
De voorzitter draagt het technisch voorzitterschap over aan de heer Van 
Dam. 
 
De raad bespreekt in een open debat over het rapport. Zowel het college als 
voormalig wethouder Duindam hebben een schriftelijke reactie op het 
rapport gegeven. 
 
Gemeenteraad: 
De raad spreekt en stelt vragen over onder meer: 

- Rol voormalig wethouder Duindam en het niet-melden van bepaalde 
belangen. 

- Rol College in algemene zin t.a.v. gehele besluitvormingsproces over 
en de bestuurlijke aansturing van de betrokken dossiers (ICT-
Coöperatie en Inwonerscloud). 

- Rol Presidium/Raad bij de benoeming van de wethouders en het 
antecedentenonderzoek. 

- Taken van de commissie voor de geloofsbrieven. 
- Rol van de leden van de fractie van D66. 
- Integriteit/bewustzijn in algemene zin bij bestuurders, raadsleden en 

medewerkers van de ambtelijke organisatie. 
 
De fracties van CU/SGP en STERK Woerden hebben een (ter vergadering 
op onderdelen aangepaste) motie ingediend inzake verbetering 
aanstellingsprocedure wethouders. 
De fracties van CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes hebben een 
motie van afkeuring inzake de kwestie Duindam ingediend. 
 
College: 
Burgemeester Molkenboer gaat uitgebreid in op de inbreng van de raad en 
de vragen over de rol van het college en de individuele portefeuillehouders 
in algemene zin t.a.v. de bestuurlijke aansturing en besluitvorming rondom 
de betrokken dossiers. Daarnaast gaan de wethouder Schreurs en Koster 
specifiek in op de onderdelen ICT-Coöperatie respectievelijk Inwonercloud. 
 
Het college zegt de raad toe: 

- Het college hervat de gesprekken over de ICT-Coöperatie en gaat na 
wat de stand van zaken op dit moment is, alsmede de betrokkenheid 
van Gemboxx daarbij. De raad krijgt daarover een terugkoppeling 
gecombineerd met scenario’s voor de toekomst. 

- De raad wordt door het college geïnformeerd of en hoe de gemeente 
de relatie met Gemboxx voortzet. 
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Conclusie: 
- De motie van CU/SGP en STERK inzake verbetering 

aanstellingsprocedure wethouders wordt met algemene stemmen 
aanvaard (30). De raad spreekt daarbij af het uiteindelijke voorstel 
van het Presidium breed in een raadsvergadering te bespreken. 

- De motie van afkeuring inzake de kwestie Duindam van CDA, 
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes wordt verworpen. Vóór 
hebben gestemd de fracties CDA, Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes (13), daartegen de fracties van D66, Progressief 
Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17). 

  

4. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.55 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 17 mei 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Raadsleden 
  

 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  

 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 De griffier: E.M. Geldorp 

  
  

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

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


