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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 28 januari 2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23:25 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De heer Van Hameren 
(VVD) is afwezig. 
 
Mevrouw Engering-Willems biedt de raad namens het Burgercomité 
Ontwikkelingssamenwerking Woerden een rapport inzake “naar 
klimaatneutrale gemeenten” aan.  

  

2a. Installatie van de heren A. (Arthur) Bolderdijk en F.J.D. (Florian) Bos 
als fractie-assistenten voor de fracties van respectievelijk 
LijstvanderDoes en de VVD 
Beide heren leggen ten overstaan van de raad de belofte af. 

  

2b. Verlenging duur zittingsperiode (14 januari tot 5 mei 2016) van de heer 
J.A. van Leeuwen als vervanging van de heer J. Arentshorst 
De heer Van Leeuwen legt ten overstaan van de raad de eed af. 

  

3. Vaststellen agenda 
Achter aan de agenda worden twee moties toegevoegd (punten 12 en 13):  

- een motie van de fracties Inwonersbelangen en LijstvanderDoes  
inzake winkels mogen elke laatste zondag van de maand open; 

- een motie van Inwonersbelangen en Progressief Woerden inzake 
peiling vuurwerkvrije zones. 

De agenda wordt verder conform vastgesteld. 

  
4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergaderingen d.d. 16 december 

2015 
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 16 december 
2015 conform vast te stellen. 

  
5. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld, waarbij 
- Stuk 7: Rib 16R.00004 inzake beantwoording artikel 40 vragen 

LijstvanderDoes inzake vervangen kliko’s in de commissie Ruimte 
van 11 februari wordt geagendeerd; 
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- Stuk 18: Rib 15R.000825 inzake beslissing op bezwaar m.b.t. 
restafval minicontainers bewoners van de Bergen- en Wijnenbuurt in 
een vergadering van de commissie Ruimte wordt geagendeerd, als 
de beroepstermijn is verlopen dan wel de rechter een uitspraak heeft 
gedaan. 

  
6. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. 

  
7. Raadsvoorstel 16R.00007) inzake onderzoek naar berichtgeving 

rondom voormalig wethouder Duindam 
Het voorstel wordt zonder beraadslaging unaniem door de raad 
aangenomen. De fractie van D66 geeft hierbij een stemverklaring. 

  

8. Raadsvoorstel (15R.00769) inzake startnotitie beleidsnota Recreatie en 
Toerisme 
Het voorstel wordt zonder beraadslaging door de raad aangenomen. Vóór 
hebben gestemd de fracties CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, 
LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (26). Tegen heeft gestemd de 
fractie Inwonerbelangen (4). De fractie van Inwonersbelangen geeft hierbij 
een stemverklaring. 

  

9. Raadsvoorstel (15R.00767) inzake rekenkamerrapport "Steengoed? Een 
quickscan naar de eerste jaren vastgoedbeleid binnen één afdeling” 
Het voorstel wordt zonder beraadslaging unaniem door de raad 
aangenomen. De fractie van Inwonersbelangen geeft hierbij een 
stemverklaring. 

  

10. Raadsvoorstel (15R.00572) inzake startnotitie verkeersvisie 2030  
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Wel of geen kaders/richting mee geven aan de voorkant van het 
proces 

- Traject participatie inwoners en deskundigen 
- Legitimiteit gemeenteraad versus die van een gelote groep inwoners 

/ samenhang en wisselwerking daartussen 
- Momentum van uitwerken van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen 

Een amendement van STERK Woerden inzake het eerder aanbieden van de 
uitvoeringsplannen wordt door indiener ingetrokken vanwege een 
toezegging terzake van het college. 
Een amendement van CDA en LijstvanderDoes inzake inhoudelijke kaders 
wordt door indieners ingetrokken vanwege toelichting terzake door het 
college. 
 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de raad. Zij zegt toe: 

- Het gehele proces t.a.v. de burgerparticipatie (loting c.a.) wordt 
geëvalueerd en wordt, voordat besluitvorming over de verkeersvisie 
plaatsvindt, aan de raad ter informatie aangeboden 

- De uitwerking vna de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt 
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uiterlijk juni 2017 aan de raad aangeboden 
- De raad ontvangt een lijst met data waarop de werkgroepen 

bijeenkomen. De leden van de raad kunnen aanwezig zijn als 
toehoorder. 

 
Conclusie: 
De startnotitie Verkeersvisie 2030 wordt door de raad vastgesteld. Vóór 
hebben gestemd de fracties CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, 
LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden (26). Tegen heeft gestemd de 
fractie Inwonerbelangen (4). De fractie van Inwonersbelangen geeft hierbij 
een stemverklaring.  

  

11. Raadsvoorstel (15R.00800) inzake vaststellen van de nota beleid 
participatie, werk en inkomen 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- In hoeverre de door de raad eerder gestelde kaders via 
amendementen of moties voldoende in de nota zijn opgenomen 

- De relatie van deze nota met de prestatieafspraken Ferm Werk  
- Volgordelijkheid van vaststelling en uitvoering van beleid 
- Rol van de raad en rol van het college in het proces 

Een amendement van CDA en Inwonerbelangen met de strekking tot het 
opnieuw opnemen van de reeds vastgestelde kaders en doelstellingen wordt 
aanvaard. Voor hebben gestemd de fracties van CDA, Inwonersbelangen, 
LijstvanderDoes en VVD (16), daartegen de fracties van D66, Progressief 
Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (14). 
 
College: 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng van de raad. 
 
Conclusie: 
De raad stelt unaniem de (geamendeerde) nota beleid Participatie, Werk en 
Inkomen vast. 

  

12. Motie winkels mogen elke laatste zondag van de maand open 
Gemeenteraad: 
De raad voert n.a.v. de motie van de fracties Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes discussie over onder meer: 

- Zondagsrust / principes. 
- Veranderende  maatschappelijke opvattingen. 
- Concurrentiepositie in de regio / positie van eenmansbedrijven. 
- Compromissen / Nederlandse coalitie-democratie / 

verkiezingsprogramma’s. 
 
College: 
Wethouder Schreurs gaat kort in op de inbreng vanuit de raad. 
 
Conclusie: 
Over de motie wordt hoofdelijk gestemd: 
Voor hebben gestemd de leden: Van Assem, Van der Does, Van Iersel, Van 
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Leeuwen, Kingma, Peters en Van Rensen (7); tegen hebben gestemd de 
leden: Bakker, Becht, Berkhof-De Vos, Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, 
Draisma, Eissens, Ekelschot, Van der Griendt, Hollemans, Hoogeveen 
IJpma, Issarti, Van Megen, Van Meijeren, Niewold, Van Noort, Noorthoek, 
Van Soest, Streng en Vierstra (23). 
 
De motie is verworpen. 

  

13. Motie peiling vuurwerkvrije zones 
Gemeenteraad: 
De raad voert n.a.v. de motie van de fracties van Inwonersbelangen en 
Progressief Woerden discussie over onder meer: 

- Complexiteit van formulering vraagstelling / aanwijzen locaties 
- Instrument “peiling” als zodanig  
- Peiling in relatie met mandaat gemeenteraad 
- Kostenaspect en praktische uitvoerbaarheid 
- Overige onderwerpen die middels een peiling kunnen worden 

voorgelegd aan de inwoners 
 
 
Conclusie: 
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng van de raad en 
beantwoordt de vragen. Hij zegt toe dat het instrument “peiling van 
inwoners” als zodanig aan de orde komt in de discussie over “Woerden zegt 
ja, tenzij…” 
 
Conclusie: 
Voor de motie hebben gestemd de fracties van Inwonersbelangen, 
Progressief Woerden en LijstvanderDoes (11); daartegen de fracties van 
CDA, D66, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (19). 
 
De motie is verworpen. 

  

14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 januari 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  
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: M.J. Schreurs 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


