Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 21 december 2016
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 23.55 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Mevrouw Berkhof (VVD) geeft een kort verslag van de hoorzitting bij de
provincie inzake het inpassingsplan kantoren.

2.

Installatie de heren R. (Rene) Hofma en F.J.C. (Florian) van Hout als
fractieassistenten van respectievelijk de fracties van CDA en VVD
De heren Hofma en Van Hout leggen ten overstaan van de raad beiden de
eed af.

3.

Vaststellen agenda
Een initiatiefvoorstel van de leden Van Noort, Bom, Hoogeveen, Van Assem
en Van der Does inzake wijziging van de verordening winkeltijden gemeente
Woerden i.v.m. zondagsopenstelling wordt aan de agenda toegevoegd.
Na een ordedebat over de volgorde van behandeling van bespreekpunten
wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.

5.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 24 november
2016
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 24 november
2016 ongewijzigd vast te stellen.

6.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken wordt
vastgesteld zoals voorgesteld, met inachtneming dat:
- Stuk 9 (16.025704) inzake handtekeningenactie omwonende inzake
molenaar hoort in molen De Windhond, en
- Stuk 29 (16.025327) inzake brief FNV Lokaal over steun voor
pogingen behoud technisch onderwijs in Woerden
worden doorgeleid naar respectievelijk de commissies Ruimte en Welzijn.
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7.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
- Raadsvoorstel (16R.00691) inzake verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht 2017
gemeente Woerden;
- Raadsvoorstel (16R.00688) inzake rekenkamerrapport "Woerden
verzekert vangnet. Een onderzoek naar de beheersing van de
garant- en borgstellingen door de gemeente Woerden.";
- Raadsvoorstel (16R.00572) inzake aanwijzen Het Vergadercentrum,
Bleek 7 te Woerden als trouwlocatie en aanwijzingsbevoegdheid voor
de toekomst delegeren aan college;
- Raadsvoorstel (16R.00709) inzake vaststellen Afvalverordening
gemeente Woerden 2017;
- Raadsvoorstel (16R.00714) inzake grondexploitaties 2016 (inclusief
bekrachtigen geheimhouding stukken);
worden unaniem door de raad aanvaard.
Raadsvoorstel (16R.00622) inzake vaststellen belastingverordeningen 2017
wordt aanvaard, waarbij LijstvanderDoes en Inwonersbelangen een
stemverklaring afleggen:
- LijstvanderDoes heeft aangegeven tegen de verordening
toeristenbelasting te hebben gestemd;
- Inwonersbelangen heeft aangegeven tegen het gehele voorstel te
hebben gestemd.

8.

Raadsvoorstel (16R.00625) inzake vaststellen Marktverordening 2017
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Inspraak standhouders
- Aanstelling marktmeester
- Bevoegdheden college
College:
Wethouder Haring gaat in op de inbreng vanuit de raad. Hij zegt toe dat de
raad t.z.t. in kennis wordt gesteld van het besluit omtrent de aanstelling van
de marktmeester.
Conclusie/besluit:
1. Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
2. Het onderwerp “markt” wordt geagendeerd voor de commissie Welzijn
van 18 januari 2017.

9a.
9b.

Raadsvoorstel (16R.00693) inzake investering reconstructie De Kanis
Raadsvoorstel (16R.00804) inzake bekrachtiging geheimhouding
overeenkomsten kavelpad Kanis
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Hoe-vraag m.b.t. reconstructie
- Te hanteren afschrijvingstermijn / wijsheid daarbij
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-

Kavelpad / overleg huidige eigenaar / rendement
Parallel met Zegveld / precedent
Kavelpad: stemverhouding voor – tegen
Zwaar verkeer / materiaal / frequentie
Participatietraject
Komende aanbesteding
Oortjespad

De fracties van CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes dienen een
amendement in inzake reguliere aanpak van de reconstructie.
De fractie van STERK Woerden dient een mondeling amendement in inzake
toevoeging van een beslispunt:
“Het college de opdracht te geven eerst een consultatieronde te organiseren
onder belanghebbenden en betrokkenen ten aanzien van het kavelpad en
daarover de raad in januari via een raadsinformatiebrief te informeren.”
College:
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de raad en beantwoordt de
vragen. Hij zegt de raad toe het onderdeel Kavelpad “on hold te zetten” en
daarover in nader overleg te treden met de betrokkenen.
Conclusie/besluit:
1. Het amendement van CDA, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes
inzake reguliere aanpak van de reconstructie wordt verworpen. Vóór
hebben gestemd de fracties van CDA, Inwonersbelangen en
LijstvanderDoes (14), tégen de fracties van D66, Progressief
Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17).
2. Het amendement van STERK Woerden inzake toevoeging beslispunt
wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA,
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (19),
tégen de fracties van D66, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes
(12).
3. Het voorstel inzake investering reconstructie De Kanis wordt
aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van D66, Progressief
Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17), tégen de fracties
van CDA (met stemverklaring), Inwonersbelangen en
LijstvanderDoes (14).
4. Het voorstel bekrachtiging geheimhouding overeenkomsten kavelpad
Kanis wordt met algemene stemmen aanvaard.
10.

Raadsvoorstel (16R.00737) inzake wijziging artikel 2:78 Algemene
plaatselijke verordening Woerden 2015 (gebiedsontzeggingen)
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Noodzaak van de voorgestelde maatregelen
- Veiligheid (feitelijk en beleving)
- Privacy
- Doelgroep
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College:
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng van de raad en
beantwoordt de vragen. Hij zegt toe in de beleidsregels op te nemen dat
indien de politie voornemens is een gebiedsontzegging op te leggen, als
extra toetsmoment, contact wordt gezocht met de (loco-)burgemeester
(vergelijkbaar met procedure IBS).
Conclusie/besluit:
Het voorstel inzake de wijziging van artikel 2:78 van de Apv wordt met
algemene stemmen aanvaard. De fracties van D66 en Progressief Woerden
leggen een stemverklaring af.
11.

Raadsvoorstel (16R.00766) inzake verlening ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder De Weger
Gemeenteraad:
De raad voert een kort debat over onder meer:
- Naleven wettelijke bepalingen
- Handhaving (portefeuille)
Conclusie/besluit:
Het voorstel inzake verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap wordt
aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van D66, Progressief Woerden,
CU/SGP, VVD en STERK Woerden (17), tégen de fracties van CDA,
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (14).

12.

Initiatiefvoorstel (16R.00788) inzake wijziging verordening winkeltijden
i.v.m. zondagsopenstelling
Indieners:
Namens de vier mede-indieners licht mevrouw Van Noort het voorstel kort
toe.
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen over onder meer:
- Uitkomsten en interpretatie van de gehouden enquête
- Maatschappelijk draagvlak
- Draagvlak bij (kleinere) ondernemers
- Ontwikkelingen in de regiogemeenten
- Meerderheid versus minderheid
- Status van afspraken in een coalitieakkoord
- Gevolgen voor de coalitie
De fractie van het CDA dient een amendement in inzake maatschappelijk
gedragen openingstijden en een motie inzake voorkoming verplichte
openstelling.
Conclusie/besluit:
De leden IJpma, Eissens, Noorthoek, Van Meijeren en Draisma leggen een
stemverklaring af.
1. Het amendement inzake maatschappelijk gedragen openingstijden
wordt verworpen. Over het amendement is hoofdelijk gestemd. Vóór
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hebben gestemd de leden: Draisma, Ekelschot, Hollemans, IJpma,
Van Meijeren, Noorthoek, Van Soest en Streng (8), tégen hebben
gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, Bakker, Becht, Berkhof,
Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, Van der Does, Eissens, Van der
Griendt, Van Hameren, Hoogeveen, Van Iersel, Issarti, Kingma, Van
Megen, Niewold, Van Noort, Peters, Van Rensen en Vierstra (23).
2. Het voorstel inzake wijziging van de verordening winkeltijden is
aanvaard. Over het voorstel is hoofdelijk gestemd. Vóór hebben
gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, Bakker, Becht, Berkhof,
Den Boer, Bom, Van der Does, Van Hameren, Hoogeveen, Van
Iersel, Issarti, Kingma, Van Megen, Niewold, Van Noort, Peters, Van
Rensen en Vierstra (19), tégen hebben gestemd de leden: Brouwer,
Van Dam, Draisma, Eissens, Ekelschot, Van der Griendt, Hollemans,
IJpma, Van Meijeren, Noorthoek, Van Soest en Streng (12).
3. De motie inzake voorkoming verplichte openstelling wordt verworpen.
Vóór hebben gestemd de fracties van CDA en Progressief Woerden
(11), tegen hebben gestemd de fracties van D66, Inwonersbelangen,
CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (20).
Na de besluitvorming legt de fractie van CU/SGP een verklaring af, waarin
deze fractie aangeeft de steun aan de coalitie in te trekken.
Naar aanleiding van die verklaring vindt een kort debat plaats over welke
stappen er nu moeten worden genomen. Afgesproken wordt dat:
1. De heer Hoogeveen (D66), als voorzitter van de grootste
coalitiefractie, (z.s.m. na het Kerstreces) gesprekken voert met de
fractie CU/SGP, de overige coalitiefracties en de overige (oppositie-)
fracties.
2. Medio januari vindt er een extra raadsvergadering plaats, waarin de
heer Hoogeveen zijn bevindingen zal terugkoppelen.
13.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.55 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 21 december 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 (t/m agendapunt 8)
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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