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

Sluiting: 23.05 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Mevrouw Streng (CDA) en
de heren Van der Does (LijstvanderDoes), Van Hameren (VVD) en Eissens
(D66) zijn verhinderd. De wethouders Koster en Schreurs zijn eveneens
verhinderd.

2.

Vaststellen agenda
Achter aan de agenda worden zeven moties toegevoegd (punten 10 t/m 12):
-

vijf moties inzake maart-rib / aanloop juni-overleg;
een motie van Inwonersbelangen, CDA en LijstvanderDoes inzake de
raad informeren over te organiseren peilingen;
een motie van VVD inzake streven naar betere zorg binnen het
sociaal domein.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.
3.

Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 24 maart en
5 april 2016
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 24 maart
en 5 april 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 zijn drie vragenseries aan de orde:
1. De heer Bom (STERK Woerden) stelt vragen over uitspraken van
wethouder De Weger inzake olie- en gasboringen. Wethouder De
Weger beantwoordt de vragen afdoende.
2. De heer Bakker (VVD) stelt vragen over de responstijd van
ambulances in relatie tot wegwerkzaamheden. Wethouder De Weger
beantwoordt de vragen afdoende, waarbij hij aangeeft een en ander
nogmaals onder de aandacht van alle betrokkenen te brengen.
3. De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) stelt vragen over een
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verslag van een “klein coalitieoverleg” van 15 december 2015.
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen afdoende.
6.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
- Raadsvoorstel (16R.00169) inzake ongewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Pius X;
- Raadsvoorstel (16R.00130) inzake nota recreatie en toerisme;
- Raadsvoorstel (16R.00108) inzake vaststelling route gevaarlijke
stoffen Woerden;
- Raadsvoorstel (16R.00112) inzake bestuurlijke vertegenwoordiging
wethouder Haring;
- Raadsvoorstel (16R.00046) inzake Rekenkamerrapport "Onderzoek
uitvoering BBZ-regeling";
worden unaniem door de raad aanvaard.

7.

Raadsvoorstel (16R.00165) inzake benoeming voorzitter
Rekenkamercommissie Woerden
Conclusie:
De raad neemt afscheid van de heer Dammis van der Staaij als voorzitter
van de Rekenkamercommissie Woerden. De burgemeester spreekt daarbij
een kort woord van dank uit.
De raad benoemt bij acclamatie de heer M.A. (Marcel) Fränzel MSc per 1-52016 als lid en voorzitter van de Rekenkamercommissie Woerden. De heer
Fränzel legt ten overstaan van de raad de eed af.

8.

Raadsvoorstel (16R.00030) inzake grondexploitatie en kredietaanvraag
Brediuspark
Gemeenteraad:
De raad spreekt na de commissiebehandeling Ruimte nog kort over het
voorstel. Alle fracties geven aan in te kunnen stemmen met het nu al
opnemen van de kaveluitgifte aan de Van Kempensingel in deze exploitatie,
op voorwaarde dat het college vóórdat de kavels daadwerkelijk worden
uitgegeven, hiervoor toestemming aan de raad wordt gevraagd.
College:
Wethouder De Weger zegt naar aanleiding van de inbreng van de raad toe
dat de raad vooraf, via een raadsvoorstel, toestemming wordt gevraagd om
de kavels uit de Van Kempensingel uit te geven zodra dit opportuun is. Dit
laatste is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, onder andere rond het
centrumgebied.
Conclusie:
De raad stemt unaniem in met het voorstel van het college inzake de
grondexploitatie en kredietaanvraag Brediuspark.
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9.

Moties maart-rib / aanloop juni-overleg
1. Motie teruggave afvalstoffenheffing (STERK Woerden, VVD,
Progressief Woerden, D66 en CU/SGP)
De raad bespreekt de motie kort en gaat daarbij vooral in op de hoogte van
de reserve/voorziening. De motie is met algemene stemmen aanvaard.
2. Motie structureel werken aan een veilig Woerden (CDA)
De raad bespreekt de motie en gaat daarbij onder meer in op preventieve en
repressieve maatregelen en het beschikbare budget. De motie is naar
aanleiding van het raadsdebat en de toelichting daarbij van
portefeuillehouder Molkenboer dat er op korte termijn intensief over het
veiligheidsbeleid en de aanpak van criminaliteit wordt gesproken,
ingetrokken.
3. Motie krachtige ambtelijke organisatie (CDA en
Inwonersbelangen)
De raad bespreekt de motie en gaat daarbij onder meer in op de kwaliteit
van de organisatie en de benodigde investeringen daarvoor. Verder gaat de
raad in op de organisatiestructuur. De motie is naar aanleiding van het
raadsdebat en de toelichting daarbij van portefeuillehouder Molkenboer dat
er op 2 juni aanstaande tijdens de reguliere informatiebijeenkomst uitgebreid
wordt ingegaan op de organisatieontwikkelingen waarbij alle relevante
aspecten aan de orde komen, ingetrokken.
4. Motie veiligheid in eigen buurt (Inwonersbelangen)
De raad bespreekt de motie en gaat daarbij vooral in op de (gewenste) rol
van de wijkagent. De motie is naar aanleiding van het raadsdebat en de
toelichting daarbij van portefeuillehouder Molkenboer dat er op korte termijn
intensief over het veiligheidsbeleid en de aanpak van criminaliteit wordt
gesproken, aangehouden.
5. Motie (ter vergadering aangepast) zoekgebieden en
aandachtsgebieden junibrief 2016 (D66, Progressief Woerden,
STERK Woerden, VVD, SU/SGP, CDA en LijstvanderDoes)
Deze motie is ter vergadering aangepast en mede-ingediend door het CDA
en LijstvanderDoes.
De raad bespreekt de motie en gaat op hoofdlijn in op de verschillende in de
motie genoemde aspecten.
College:
Wethouder Haring geeft per onderdeel aan hoe het college hiermee richting
het juni-overleg mee om zal gaan. Hij merkt op dat het college nu nog
ongeveer 4 weken voorbereidingstijd heeft en (nog) geen zicht op de
effecten uit de meicirculaire.
a) Toerisme en recreatie: Toelichten van voorstel matrix in juni-brief,
mogelijkheden voor evenwicht kosten en opbrengsten bij de
begroting.
b) Parkeren: Overzicht baten en lasten van relevante aspecten in junibrief. Bij begroting meer inzicht in mogelijkheden.
c) Uitbesteding: Organisatieontwikkeling is in afronding, kan in najaar
nader op worden ingegaan (integrale benadering).
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d) Kinderopvang: In juni-brief overzicht van de structurele effecten, zo
mogelijk gekoppeld aan beleid.
e) Onderwijshuisvesting: In juni-brief overzicht van structurele effecten.
f) Leerlingenvervoer: In de begroting kan het proces worden geschetst
om te komen tot een financiële afweging (integrale benadering).
g) Bouwgrondexploitatie: Komt in de loop van het jaar, wordt zeker in de
begroting op ingegaan.
h) Hondenbelasting: Baten en lasten in beeld brengen in juni-brief.
i) Kostendekkendheid tarieven en leges: Komt in juni-brief aan de orde.
Verder geeft wethouder Haring aan dat de in de maart-rib genoemde
onderwerpen in de juni-brief verder worden uitgewerkt. Daarnaast zegt
wethouder Haring toe als uitgangspunt te hanteren de juni-brief qua
opbouw/inrichting zoveel als mogelijk te laten aan sluiten bij de opbouw van
de programmabegroting.
De motie wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, D66,
Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden
(23). Tégen heeft gestemd de fractie van Inwonersbelangen (4).
10.

Motie de raad informeren over te organiseren peilingen
Gemeenteraad:
De raad bespreekt de motie en gaat onder meer in op:
- Verschillende soorten inwonerspeilingen.
- Rol van de raad en het college daarbij.
- Bestaande werkwijze en afspraken hieromtrent.
College:
Wethouder Stolk gaat kort in op de inbreng vanuit de raad.
Conclusie:
De motie wordt verworpen. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA,
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (12), tégen hebben gestemd de
fracties van D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden
(15).

11.

Motie streven naar betere zorg binnen het sociaal domein
De motie is ter vergadering door indiener aangepast.
Gemeenteraad:
De raad bespreekt de motie en gaat onder meer in op:
- Snelheid als criterium voor het selecteren van zorgaanbieders.
- Snelheid in relatie tot maatwerk bij het aanbieden van zorg.
- Bestaande afspraken en hoe die in de praktijk functioneren.
College:
Wethouder Haring gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad.
Conclusie:
De motie wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA,
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (14), tégen hebben gestemd de
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fracties van D66, Progressief Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (13).
12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.05 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 21 april 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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