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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 24 maart 2016  
Opening: 20.00 uur    Schorsing: 23.15 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Wethouder Koster is 
afwezig. De heer Vierstra (Progressief Woerden) komt iets later ter 
vergadering. De raad staat stil bij het overlijden van oud-wethouder Ton 
Groen. 

  

2. Vaststellen agenda 
Achter aan de agenda worden drie moties toegevoegd (punten 9 t/m 11):  

- een motie van D66 en Progressief Woerden inzake opstellen lokaal 
inclusiebeleid; 

- een motie van D66 en Progressief Woerden inzake gemeente geeft 
het goede voorbeeld; 

- een motie van Inwonersbelangen, CDA en LijstvanderDoes inzake de 
raad informeren over te organiseren peilingen. 
 

De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

  
3. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 18 februari 2016 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 18 februari 
2016 conform vast te stellen. 

  

4a. Interpellatieverzoek opvang vluchtelingen en huisvesting 
statushouders 
De raad besluit het raadsbreed ingediende interpellatieverzoek inzake 
opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders te honoreren. Het 
onderwerp komt als agendapunt 7 op de agenda. 

  
4b. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. 
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6. Hamerstukken 
Het raadsvoorstel (16R.00081) inzake bekrachtiging geheimhouding 
grondexploitatie Brediuspark wordt unaniem door de raad aanvaard. De 
fractie van Inwonersbelangen legt hierbij een stemverklaring af. 

  

7. Interpellatie opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders 
Gemeenteraad: 
De raad stelt het college vragen en beraadslaagt over onder meer: 

- Meenemen van de raad in het proces en de beslismomenten / 
frequente voortgangsrapportages 

- Financiële consequenties en voorstel aan de raad daaromtrent 
- Eerder door de raad gestelde kaders over huisvesting statushouders 

en opvang vluchtelingen 
- Taakstellingen door hogere overheden 
- Samenwerking in Lopikerwaardverband 
- Rol en taken COA 
- Schaal van huisvesting en opvang / spreiding / gezinshereniging 
- Integratie van nieuwkomers / normen en waarden van Woerden 

 
College: 
Vanuit collegezijde beantwoordt de burgemeester de vragen en gaat 
uitgebreid in op het debat in de raad. 
 
Conclusie: 
De raad spreekt met het college af dat er t.b.v. behandeling in de mei-cyclus 
(commissie Middelen) een raadsvoorstel wordt aangeboden, waarin onder 
meer: 

- Actuele stand van zaken m.b.t. inhoud (zowel n.a.v. rib én 
aanvullende inhoud) 

- Vervolgstappen per spoor 
- Scenario’s voor eventuele keuzes waar van toepassing 
- Financiën 
- Vervolgproces 

  

8-11. Doorgeschoven naar de voortzetting van de vergadering op 5 april 2016. 

  

12. Schorsing 
De voorzitter schorst de vergadering om 23.15 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 24 maart 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 

  


