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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 30 juni 2016  
Heropening: 20.00 uur   Sluiting: 23:05 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

- Heropening en mededelingen 
De voorzitter heropent de vergadering, die is geschorst op 23 juni om 23.30 
uur, om 20.00 uur. Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer 
Bakker (VVD).  

  

3. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 31 mei 2016 
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 31 mei 2016 
ongewijzigd vast. 

  
12. Raadsvoorstel (16R.00295) inzake Herinrichting Rijnstraat  

Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 Veiligheid van fietsers en voetgangers 

 Wateroverlast in de Rijnstraat 

 De vormgeving van de zakpaal 

 Aanduiding van parkeermogelijkheden 
 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de raad en beantwoorden 
de vragen. De wethouder zegt toe de raad te informeren over de problemen 
rond de afvoer van (regen)water in de Rijnstraat.  
  
Conclusie: 
Het voorstel wordt mondeling aangepast, waarbij als beslispunt 2 wordt 
toegevoegd: “2) "Een krediet beschikbaar te stellen van € 65.000,- voor de 
dynamische afsluiting van de oostzijde van de Rijnstraat en deze kosten te 
dekken uit de Algemene Reserve.” 
 
Het ter vergadering aangepaste raadsvoorstel en -besluit wordt 
aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties van CDA, Progressief 
Woerden, STERK Woerden, VVD, CU/SGP en D66. Tegen hebben gestemd 
de fracties van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes. 

  

13. Raadsvoorstel (16R.00206) inzake Evaluatieonderzoek ambtelijke 
samenwerking Woerden - Oudewater 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/30-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00206-inzake-evaluatieonderzoek-ambtelijke-samenwerking-Woerden-Oudewater
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/30-juni/20:00/Raadsvoorstel-16R-00206-inzake-evaluatieonderzoek-ambtelijke-samenwerking-Woerden-Oudewater


 Pagina 2 van 5 

Burgemeester Molkenboer licht toe dat de raad van Oudewater niet heeft 
ingestemd met het houden van een gezamenlijk evaluatieonderzoek. De 
burgemeester stelt voor om het onderzoek over te laten aan de colleges. De 
kosten kunnen gedekt worden uit het budget van de samenwerking en 
worden volgens de geldende sleutel verdeeld over beide gemeenten.  
 
Het voorstel wordt niet in stemming gebracht. 

  

14. Raadsvoorstel (16R.00129) inzake Aanpak fietsendiefstallen station 
Woerden 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 Noodzaak om maatregelen te treffen bij een afnemend aantal 
diefstallen 

 De preventieve werking van camerabewaking 

 Verbreding van de focus van de camerabewaking 

 Amendement bewaking fietsenstallingen door medewerkers van 
Ferm Werk 

 
College: 
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad. 
De burgemeester geeft aan de maatregelen jaarlijks te monitoren en na 3 
jaar een definitief besluit te nemen over de camerabewaking.  
 
Conclusie: 

1. Allereerst wordt over het amendement, zoals ingediend door de 
fractie van STERK Woerden, gestemd. Het amendement wordt 
verworpen. Voor hebben gestemd de fracties van STERK Woerden, 
CDA en CU/SGP (12). Tegen hebben gestemd de fracties van 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, LijstvanderDoes, D66 en 
VVD (18). 

2. Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. Voor hebben gestemd de 
leden Arentshorst, Van Assem, Berkhof-de Vos, Brouwer, Van Dam, 
Van der Does, Draisma, Ekelschot, Van der Griendt, Van Hameren, 
Hollemans, Van Iersel, Kingma, Van Meijeren, Noorthoek, Peters, 
Van Rensen, Van Soest-Vernooij en Streng (19). Tegen hebben 
gestemd de leden Becht, Den Boer, Bom, Eissens, Hoogeveen, 
IJpma, Issarti, Van Megen, Niewold, Van Noort en Vierstra (11). Het 
voorstel is aangenomen. 

  

15. Motie duurzame geluidswal Veldhuizen 
De motie wordt toegelicht door de indiener.  
 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 Belang van een duurzame en groene geluidswal 

 Mogelijkheden van het transport van de opgewekte energie naar 
Woerden 

 Financiering van de zonnepanelen en crowdfunding 
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College: 
Wethouder Schreurs en wethouder De Weger gaan in op de vragen vanuit 
de raad. Wethouder Schreurs meldt dat er reeds een gesprek heeft 
plaatsgevonden met de gemeente Utrecht. De gemeente Utrecht heeft zich 
bereid verklaard om de wal zodanig aan te leggen dat deze geschikt is voor 
de plaatsing van zonnepanelen. Ook kan de gemeente nog meepraten over 
de schuinte van de helling. De vraag is nog is wel wie de panelen gaat 
financieren. 
 
Conclusie: 
Over de motie wordt hoofdelijk gestemd. Voor hebben gestemd de leden: 
Becht, Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, Van der Does, Draisma, 
Eissens, Ekelschot, Van der Griendt, Hollemans, Hoogeveen, Van Iersel, 
IJpma, Issarti, Kingma, Van Megen, Van Meijeren, Niewold, Van Noort, 
Noorthoek, , Peters, Van Soest-Vernooij, Streng en Vierstra (25). Tegen 
hebben gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, Berkhof-de Vos, Van 
Hameren en Van Rensen (5). De heer Peters (Inwonersbelangen) legt een 
stemverklaring af. De motie is aangenomen. 

  

16a. 
16b. 

Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling  
Motie verruiming winkelopenstelling op zondag 
De moties worden toegelicht door de indieners. 
 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 Gevolgen van het onderzoek 

 Gewijzigde omstandigheden sinds het sluiten van het coalitieakkoord 

 Onderzoeken in omliggende gemeenten 

 Omzetverlies door koopzondagen in andere gemeenten 

 Mogelijkheden van het uitvoeren van een onderzoek in enkele 
maanden 

 Bijbelse opvatting over de zondag(srust) 

 Openstelling op andere mogelijkheden dan op zondag 
 
College: 
Wethouder Haring gaat in op de vragen vanuit de raad. 
 
Conclusie: 

1. De raad stemt eerst over de Motie verruiming winkelopenstelling op 
zondag, zoals ingediend door de fracties van LijstvanderDoes en 
Inwonersbelangen. De motie wordt verworpen. Voor hebben 
gestemd de fracties van LijstvanderDoes en Inwonersbelangen (7), 
tegen hebben gestemd de fracties van CDA, D66, VVD, Progressief 
Woerden, STERK Woerden en CU/SGP (23). 

2. Vervolgens wordt gestemd over de Motie breed draagvlak- en 
effectenonderzoek zondagsopenstelling, ingediend door de fracties 
van STERK Woerden, VVD en Progressief Woerden. Voor de motie 
stemmen de fracties van STERK Woerden, VVD, Progressief 
Woerden, D66, LijstvanderDoes en 6 leden van de CDA-fractie (22). 
De fractie van Inwonersbelangen, CU/SGP en 1 lid van de fractie van 
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het CDA stemmen tegen de motie (8). De heren Brouwer (CU/SGP), 
Noorthoek (CDA) en Van Meijeren (CDA) leggen een stemverklaring 
af. De motie is aangenomen.  

  

17. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:05 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 juni 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 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  
 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: O. Vliegenthart 

  
  

 Wethouder: H. Haring 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 
 Wethouder: M. Stolk-Bleeker 
 Wethouder: T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


