Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 18 februari 2016
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 21.35 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De heren Noorthoek en
Hollemans (CDA) en de heer Vierstra (Progressief Werden) zijn afwezig.
Mevrouw Kingma (LijstvanderDoes) komt iets later ter vergadering.

2.

Benoemen nieuwe wethouder
De raad besluit na schriftelijke stemming (met 19 van de 27 aanwezige
leden vóór):
1. de heer H.M.M. (Hans) Haring te Zoetermeer per 18 februari 2016 te
benoemen tot wethouder van de gemeente Woerden;
2. van deze wethouder de tijdsbestedingsnorm vast te stellen op 100%;
3. krachtens artikel 36a, lid 2 Gemeentewet, deze wethouder voor de duur
van een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap (tot
18 februari 2017).
De heer Haring legt ten overstaan van de raad de eed af.

3.

Vaststellen agenda
Achter aan de agenda wordt een motie toegevoegd (punt 9):
- een motie van de fracties CDA en LijstvanderDoes inzake proef
chippen huidige kliko’s
De agenda wordt verder conform vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 28 januari 2016
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 28 januari
2016 conform vast te stellen.

5.

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

6.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er is één vragenserie.
1. Fractie Inwonersbelangen inzake reconstructie Dorpsstraat
Harmelen. Wethouder De Weger beantwoordt de vragen afdoende.
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7.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
- Raadsvoorstel (16R.00005) inzake Kadernota 2017 en ontwerpBeleidsplan VRU 2016-2019;
- Raadsvoorstel (16R.00010) inzake Bestemmingsplan t.b.v. woningen
Leidestraatweg 229;
- Raadsvoorstel (16R.00008) inzake zienswijze concept kadernota 2017
GGDrU;
- Raadsvoorstel (16R.00032) inzake Rkc-rapport “In eigen regie.
Quickscan privacybeleid bij decentralisaties”,
worden unaniem door de raad aanvaard.

8.

Raadsvoorstel (15R.00745) inzake wijziging van de
gemeenschappelijke regeling GGDrU
Gemeenteraad:
De raad beraadslaagt over onder meer:
- Grip van de gemeente(raad) op gemeenschappelijke regelingen
- Taken en verantwoordelijkheden daar leggen waar dat het beste is
- Wenselijkheid van het toetreden/oprichten van rechtspersonen door
de GGDrU
Een amendement van de fractie Inwonersbelangen inzake géén
bevoegdheid voor de GGDrU tot het oprichten van rechtspersonen wordt
verworpen. Vóór heeft gestemd de fractie Inwonersbelangen (4), daartegen
alle overige fracties (24).
College:
Vanuit collegezijde is er geen behoefte tot het geven van een reactie.
Besluit:
Het voorstel wordt aangenomen. Vóór hebben gestemd de fracties CDA,
D66, Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK
Woerden (24). Tegen heeft gestemd de fractie Inwonerbelangen (4).

9.

Motie proef chippen huidige kliko’s
Gemeenteraad:
De raad voert n.a.v. de motie van de fracties van CDA en LijstvanderDoes
discussie over onder meer:
- (Financiële) kaders vastgestelde afvalbeheerplan
- Wenselijkheid om nu een “pas op de plaats” te maken
- Voorlopige resultaten afvalscheiding en flankerend beleid
- Wijze van informeren van de raad door het college
- Rol van de raad bij het stellen van kaders
- Reeds toegezegde Rib en informatiebijeenkomst terzake door het
college
College:
Vanuit collegezijde is er geen behoefte tot het geven van een reactie.
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Conclusie:
Vóór de motie hebben gestemd de fracties van CDA en LijstvanderDoes (8),
daartegen de fracties van D66, Inwonersbelangen, Progressief Woerden,
CU/SGP, VVD en STERK Woerden (20).
De motie is verworpen.
10.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.

Pagina 3 van 4

Lijst van aanwezigen d.d. 18 februari 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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