Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 26 mei 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. De heer Vierstra
(Progressief Woerden) zal later ter vergadering aanwezig zijn. De
burgemeester en wethouder Stolk zijn ongeveer rond 20.30 uur aanwezig.
Tot die tijd zit de heer Van Assem de vergadering voor.

2.

Vaststellen agenda
De raad stemt ermee in twee separate voorstellen inzake huisvesting
statushouders (16R.00288) en opvang vluchtelingen (16R.00290) aan de
agenda toe te voegen (punten 8a en 8b) ter vervanging van raadsvoorstel
16R.00168.
Voorts besluit de raad achter aan de agenda een motie op te nemen van
STERK Woerden en CU/SGP inzake plaatsen van meer afvalbakken in het
kader van het hondenbeleid (punt 10).
De agenda wordt verder conform vastgesteld, met de opmerking dat het
punt “vragenhalfuur voor raadsleden” (punt 5) aan de orde komt op het
moment dat wethouder Stolk aanwezig is.

3.

Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 20 en 21
april 2016 en 17 mei 2016
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 20 en 21
april 2016 en d.d. 17 mei 2016 ongewijzigd vast te stellen.

4.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

5.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er is een vragenserie aan de orde:
1. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt vragen over het ingezetenschap van
wethouder Stolk. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen afdoende.
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6.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
-

-

Raadsvoorstel (16R.00230) financiële stukken omgevingsdienst regio
Utrecht (OdrU);
Raadsvoorstel (16R.00204) inzake begroting 2017 Recreatieschap
Stichtse Groenlanden;
Raadsvoorstel (16R.00164) inzake zienswijze op ontwerpjaarstukken
2015, 1e wijziging programmabegroting 2016 en
ontwerpprogrammabegroting 2017;
Raadsvoorstel (16R.00202) inzake zienswijze begroting Ferm Werk
2017 en meerjarenraming Ferm Werk 2018-2020;
Raadsvoorstel (16R.00223) inzake wijziging Huisvestingsverordening
Regio Utrecht 2015, gemeente Woerden;
Raadsvoorstel (16R.00134) inzake aanpassing APV 2015,

worden unaniem door de raad aanvaard.
7.

Raadsvoorstel (16R.00160) inzake beleidsplan schuldhulpverlening
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Preventieve maatregelen.
- Financieringswijze van het beleid.
- Doel van het investeringsfonds Sociaal Domein.
- Doel van het Participatiefonds.
- Relatie met armoedebeleid.
Er is een amendement (ter vergadering aangepast) ingediend door VVD,
Progressief Woerden, CU/SGP en STERK Woerden over de financiering van
het beleidsplan.
College:
Wethouder Koster gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad.
Conclusie:
1. De raad verwerpt het amendement inzake financiering van het
beleidsplan. Voor hebben gestemd de fracties van Progressief
Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (12), tégen de fracties
van CDA, D66, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (19).
2. De raad stelt unaniem het beleidsplan schuldhulpverlening 2016 2020 vast.
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8a.

Raadsvoorstel (16R.00288) inzake huisvesten statushouders,
integratie, ISK
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Democratische en morele plicht die de gemeente heeft.
- Inzetten op integratie.
- Versneld huisvesten van statushouders.
- Scholing.
- Vaardigheden m.b.t. arbeidsmarkt.
- Financiering van het beleid en de onderdelen die daaruit worden
betaald.
- Samenwerking met maatschappelijke partners.
- Communicatie naar de inwoners.
De fracties van D66 en Progressief Woerden dienen een amendement
inzake versterking van de samenwerking met de partners.
College:
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de raad en beantwoordt de
vragen. Hij geeft daarbij onder meer aan dat maatschappelijke organisaties
intensief worden betrokken bij het projectteam en daarin volwaardig
meedraaien.
Conclusie:
Het amendement inzake versterking van de samenwerking met de partners
wordt door indieners ingetrokken vanwege de uitleg/duiding ter zake van het
college.
De raad stemt unaniem in met het voorstel en besluit daarmee:
1. In te stemmen met het realiseren van huisvesting voor 400
statushouders in de jaren 2016-2017-2018, evenredig verdeeld over
alle woonkernen van de gemeente. Te beginnen met een pilot voor
het versneld huisvesten van 50 statushouders op één locatie in
Woerden.
2. In te stemmen met de aanpak van integratie van
vluchtelingen/statushouders door intensieve samenwerking met
maatschappelijke partners en een taskforce die een betrokken
samenleving als uitgangspunt neemt.
3. In te stemmen met het onderzoek naar een locatie voor een ISK
(Internationale Schakelklas) in Woerden.
4. € 253.336,- uit de Algemene Reserve te onttrekken voor de
projectkosten.

12.

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur tot dinsdag 31 mei, 20.00
uur. Dan komen de punten 8b, 9 en 10 aan de orde.
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Lijst van aanwezigen d.d. 26 mei 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
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