Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 29 september 2016
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 22.35 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Er is bericht van
verhindering ontvangen van mevrouw Van Megen (D66).

2.

Installatie mevrouw Daphne van der Wind als fractieassistent voor de
fractie CU/SGP
Mevrouw Van der Wind wordt geïnstalleerd als fractieassistent. Zij legt ten
overstaan van de raad de eed af.

3.

Vaststellen agenda
- Aan de agenda wordt op verzoek van Inwonersbelangen en
LijstvanderDoes een interpellatiedebat toegevoegd (agendapunt 7b)
inzake het aftreden van wethouder Schreurs.
- De raad besluit agendapunt 11 (raadsvoorstel inzake vaststellen
verkeersvisie Woerden 2030) na een ordedebat daarover van de
agenda te halen. Naar aanleiding van het aanhouden van de
raadsbehandeling van het voorstel zegt het college toe met de
participatiegroep in gesprek te treden over zowel de inhoud van de
verkeersvisie als het proces tot nu toe en de raad binnen afzienbare
termijn een al dan niet aangepast raadsvoorstel terzake voor te
leggen.
De agenda wordt met inachtneming van bovenstaande verder conform
vastgesteld.

4.

Vragenhalfuur voor raadsleden
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur.

5.

Toelichting op de programmabegroting 2017 door de
portefeuillehouder financiën, wethouder Haring
Wethouder Haring geeft een korte toelichting op de Programmabegroting
2017, die de week ervoor aan de raad is aangeboden.
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6.

Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 23 en 30
juni 2016
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 23 en 30
juni 2016 ongewijzigd vast te stellen.

7a.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De lijst van ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld, waarbij op
voorstel van de fractie van het CDA wordt afgesproken dat stuk 27
(Raadsinformatiebrief 16R.00390 inzake achtergrondinformatie inzake
crematorium op begraafplaats Rijnhof) bij de behandeling van de
Programmabegroting 2017-2020 wordt betrokken.

7b.

Interpellatiedebat inzake aftreden wethouder Schreurs
Dit agendapunt wordt voorgezeten door de heer H.R.M. Ekelschot.
De fracties Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en CDA stellen het college
vragen over onder meer:
- Informeren van de raad door het college over het aftreden.
- (On)waarheden in de verscheidene mediaberichten over het aftreden
van de wethouder.
- Gezondheid in het algemeen van de wethouder.
- Werkdruk in relatie tot de gezondheid van de wethouder.
- Rol fractievoorzitters.
Namens het college beantwoordt burgemeester Molkenboer de vragen.
Hierna debatteert de raad mede aan de hand van bovengenoemde thema’s
over de situatie. Er worden geen moties ingediend.

8.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
- Raadsvoorstel (16R.00525) inzake vaststellen bestemmingsplan
Barwoutswaarder 49b;
- Raadsvoorstel (16R.00539) inzake vaststellen bestemmingsplan
Geestdorp 30-30a;
- Raadsvoorstel (16R.00372) inzake beleidsnota Dierenwelzijn; met
stemverklaringen van de fracties van LijstvanderDoes, CDA
(aantekening t.a.v. maatregel 5.1) en Inwonersbelangen
(onderschrijven stemverklaring CDA);
- Raadsvoorstel (16R.00574) inzake vaststellen (nieuwe) jaarrekening
2015; met stemverklaring van de fractie Inwonersbelangen;
worden unaniem (30) door de raad aanvaard.
-

Raadsvoorstel (16R.00519) inzake wijziging gemeenschappelijk
regeling GGDrU (2e besluitvormingronde); wordt met de tegenstem
van de fractie Inwonersbelangen (met stemverklaring) aanvaard (26
voor, 4 tegen).
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9.

Raadsvoorstel (16R.00524) inzake Bestuursrapportage 2016
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Tekort opvangen in de lopende begroting versus ten laste brengen
van Algemene Reserve.
- Vergadering Auditcommissie over dit thema.
- In control zijn.
College:
Wethouder Haring gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad.
Conclusie:
1. De raad verwerpt een amendement (ingediend door de fracties
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes) inzake oplossing tekort in
lopende begroting. Voor hebben gestemd de fracties van
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7), tegen de fracties van CDA,
D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (23).
2. De raad stelt de Bestuursrapportage 2016 vast. Tégen hebben gestemd
de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7), vóór hebben
gestemd de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD
en STERK Woerden (23).

10.

Raadsvoorstel (16R.00355) inzake uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing
reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond
Gemeenteraad:
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:
- Budget.
- Duur van de pilot.
- Zelfde regime voor parkeren op maaiveld en parkeren in de garage.
College:
Wethouder De Weger gaat kort in op de inbreng van de raad en beantwoordt
de vragen.
Conclusie:
1. Een amendement van de fracties van STERK Woerden, VVD, D66,
CU/SGP, Progressief Woerden en CDA inzake harmonisering
parkeerlocatie en beperking duur pilot wordt met algemene stemmen
aangenomen (30);
2. De raad aanvaardt vervolgens eveneens met algemene stemmen het
(gewijzigde) voorstel (30).

11.

Raadsvoorstel (16R.00396) inzake vaststellen verkeersvisie Woerden
2030
Aangehouden tot nader order.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.35 uur.

Pagina 3 van 4

Lijst van aanwezigen d.d. 29 september 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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