Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 23 juni 2016
Opening: 20.00 uur

Schorsing: 23.30 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 heren Van Assem (Inwonersbelangen) en
Niewold (D66). Mevrouw Kingma (LijstvanderDoes) zal iets later ter
vergadering aanwezig zijn.
De burgemeester deelt mede dat voormalig fractieassistent Annette
Ambagtsheer (STERK Woerden) kort geleden is overleden.

2.

Vaststellen agenda
De raad besluit drie moties vreemd aan de orde van de dag aan de agenda
toe te voegen:
- Motie duurzame geluidswal Veldhuizen (15)
- Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling
(16a)
- Motie verruiming winkelopenstelling op zondag (16b)
De fractie STERK Woerden stelt voor om punt 13 (evaluatieonderzoek
ambtelijke samenwerking Oudewater – Woerden) van de agenda te halen.
Na een kort ordedebat besluit de raad het agendapunt te handhaven.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande conform vastgesteld.

3.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 26 mei 2016
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 26 mei 2016
ongewijzigd vast te stellen.

4.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.
De fractie Inwonersbelangen maakt een statement m.b.t. de geheimhouding
bij stuk 22 (intern integriteitsonderzoek door BING) en de voorgenomen
behandeling achter gesloten deuren ervan.
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5.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er zijn twee vragenseries aan de orde:
1. De heer Eissens (D66) stelt vragen over enkele aspecten n.a.v. de
uitspraak Raad van State over de geluidswal nabij Veldhuizen.
Wethouder Schreurs beantwoordt de vragen en zegt daarbij toe:
- De raad ontvangt een rib met daarin een overzicht van RO-zaken /
beroepsprocedures waar de gemeente Woerden bij betrokken was
(in aanvulling op de rib van najaar 2015).
- De raad ontvangt via een rib het nieuw op te stellen protocol checks
and balances inzake afstemming juridische procedures met onder
meer de huisadvocaat.
2. De heer Hoogeveen (D66) heeft vervolgvragen n.a.v. de
raadsinformatiebrief beantwoording artikel 40 vragen inzake
laadpunten Castellum-parkeergarage.
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen afdoende. Na de
zomer is er waarschijnlijk meer duidelijkheid over een eventuele korte
termijnoplossing.

6.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
-

-

Raadsvoorstel (16r.00255) inzake Begrotingswijziging 2016-1 en
ontwerp begroting 2017 GGDrU;
Raadsvoorstel (16R.00247) inzake Bedrijveninvesteringszone
centrumgebied Woerden;
Raadsvoorstel (16R.00328) inzake Geheimhouding bekrachtigen
rapport BING; De fractie Inwonersbelangen legt een stemverklaring
af: deze fractie stelt dat niet alle passages geheim hoeven te worden
verklaard.
Raadsvoorstel (16R.00329) inzake Aanwijzing accountant
jaarrekeningcontrole 2016 – 2019;
Raadsvoorstel (16R.00245) inzake Klachtenregeling gemeente
Woerden 2016,

worden unaniem door de raad aanvaard.
7.

Raadsvoorstel (16R.00259) inzake jaarverslag en jaarrekening 2015
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Afspraken in notitie Financial Governance
- (On)wenselijkheid van meerdere reserves
- Inzicht in gerealiseerde en niet gerealiseerde doelen
- Amendement bestemming overschot jaarrekening
College:
Wethouder Haring gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad.
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Conclusie:
1. De raad aanvaardt unaniem het amendement (ingediend door alle fractie
m.u.v. CU/SGP) inzake toerekening overschot jaarrekening.
2. De raad stelt het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vast. Tégen heeft
gestemd de fractie van het CDA (met stemverklaring inzake
inzichtelijkheid wel behaalde doelen) (7), vóór hebben gestemd de
fracties van D66, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, CU/SGP,
LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (22).
3. Raad en college spreken af dat in een vergadering van de
Auditcommissie de verslagleggingssystematiek m.b.t. het jaarverslag en
de jaarrekening verder wordt besproken.
8.

Raadsvoorstel (16R.00239) inzake bijna klimaatneutraal Stadhuis
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Kosten
- Effecten / rendement
- Eerdere (raads)besluiten en afspraken omtrent de renovatie
- Alternatieve maatregelen voor duurzaamheid
- Maatschappelijke spin-off / toekomstgerichtheid
- Duurzaamheidslening
- Relatie met totale vastgoedportefeuille gemeente
- Relatie met Woerden klimaatneutraal in 2030
College:
Wethouder De Weger en wethouder Schreurs gaan in op de inbreng van de
raad en beantwoorden de vragen.
Conclusie:
De raad verwerpt het voorstel. Vóór hebben gestemd de fracties van D66 en
CU/SGP (7), tégen de fracties van CDA, Inwonersbelangen, Progressief
Woerden, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (22).

9.

Raadsvoorstel (16R.00281) inzake inrichting raadzaal nieuwe Stadhuis
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Kosten versus maatschappelijke opbrengst
- Nut en noodzaak
- Momentum van beslissing
- Amendement sobere inrichting raadzaal
Conclusie:
1. Het amendement van CDA inzake sobere inrichting raadzaal wordt door
indieners ingetrokken.
2. Het voorstel wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van
CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden
(25), tégen de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (6).
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10.

Raadsvoorstel (16R.00249) inzake Invoering Het Nieuwe Werken
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Nagekomen raadsinformatiebrieven
- Mogelijkheid voor hogere baten
- ICT
- Wijze van dekking / systematiek
- Inzicht in scenario’s
- Relatie met Programma van Eisen nieuwe Stadhuis
- Ziekteverzuim
- Het Nieuwe Werken kost per saldo geld
College:
Burgemeester Molkenboer, wethouder Schreurs en wethouder Haring gaan
in op de inbreng van de raad en beantwoorden de vragen.
Conclusie:
1. De raad aanvaardt het voorstel. Voor hebben gestemd de fracties CDA,
D66, Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK
Woerden (26), tegen de fractie van Inwonersbelangen (3).
2. Raad en college spreken af dat na de zomer tijdens een
informatiebijeenkomst het onderwerp ICT / contractbeheer /
samenwerking wordt geagendeerd.
3. Raad en college spreken af dat er in een vergadering van de
Auditcommissie verder wordt gesproken over de dekkingssystematiek.

11.

Raadsvoorstel (16R.00284) inzake Juni overleg
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Definitie onvermijdelijke ontwikkelingen
- Veiligheid
- Duurzaamheid
- Verkeer / fietsen
- Wonen
- Organisatieontwikkelingen
- Heroverweging systematiek sociaal domein
- Nieuw beleid
- Zoeken naar dekking
- Parkeerterrein sportpark Cromwijck / IBOR-systematiek
College:
De wethouders Haring, Stolk en De Weger en burgemeester Molkenboer
gaan in op de inbreng van de raad en beantwoorden de vragen.
- Wethouder Stolk zegt toe met een (financierings)voorstel naar de
raad te komen m.b.t. de herinrichting van het parkeerterrein sportwijk
Cromwijck.
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Conclusie:
1. Een amendement van Inwonersbelangen inzake investeren in
veiligheid wordt vanwege beantwoording college ter zake door
indieners ingetrokken.
2. Een amendement van de coalitiefracties inzake technische
aanpassingen juni-voorstel wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd
de fracties van D66, Inwonersbelangen, Progressief Woerden,
CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (22), tégen de
fractie van het CDA (7).
3. Het voorstel inzake het juni-voorstel wordt aanvaard. Vóór hebben
gestemd de fracties van D66, Inwonersbelangen, Progressief
Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (22),
tégen de fractie van het CDA (7).
4. Een motie van STERK Woerden, VVD en CDA inzake herinrichting
parkeerplaatsen sportpark Cromwijck wordt aanvaard. Voor hebben
gestemd de fracties van CDA, LijstvanderDoes, VVD en STERK
Woerden (15), tégen de fracties van D66, Inwonersbelangen,
Progressief Woerden en CU/SGP (14).
De fractie van D66 en Progressief Woerden leggen hierbij een
stemverklaring af.
Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur tot donderdag 30 juni,
20.00 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 23 juni 2016
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker

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

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

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

= aanwezig
= afwezig
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