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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 31 mei 2016  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.20 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

- Heropening en mededelingen 
De voorzitter heropent de vergadering, die is geschorst op 26 mei om 23.30 
uur, om 20.00 uur. Mevrouw Kingma en de heer Van Iersel 
(LijstvanderDoes) en de heer Draisma (CDA) zijn verhinderd. Mevrouw Van 
Noort (Progressief Woerden) en de heer Noorthoek (CDA) zijn alleen 
aanwezig bij agendapunt 8b.  
  

  

8b. Raadsvoorstel (16R.00290) inzake opvang vluchtelingen 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 De noodzaak tot en de consequenties van het meten van draagvlak. 

 De vraag of er na het onderzoek nog een besluit door de raad kan 
worden over het al dan niet vestigen van een opvanglocatie in 
Woerden. 

 Het belang van een breed gedragen besluit en zorgvuldige 
communicatie.  

 De (leidende) rol van de gemeente bij dit vraagstuk. 

 Er zijn twee amendementen ingediend. 
 

College: 
Wethouder De Weger gaat in op de inbreng van de raad en beantwoordt de 
vragen. Hij gaat hierbij onder andere in op de rolverdeling met het COA en 
de belangrijke rol van de gemeente bij het doen van onderzoek, onder 
andere waar het gaat om de locatie, maar ook om bijvoorbeeld de inzet van 
vrijwilligers. Het meenemen van het draagvlak in het onderzoek is 
nadrukkelijk onderdeel van het proces. Hij geeft daarbij aan dat de raad de 
definitieve beslissing neemt of er wel of geen opvanglocatie in Woerden 
komt. 
 
Het amendement van CDA, Progressief Woerden, CU/SGP en D66 wordt 
vanwege de beantwoording van de wethouder na schorsing en overleg 
tussen woordvoerders door indieners ter vergadering aangepast, waarbij 
wordt toegevoegd dat het college rapporteert over draagkracht én draagvlak.  
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Conclusie: 
Al eerste wordt gestemd over het amendement Onderzoek opvang 
Vluchtelingen, ingediend door de fracties van Inwonersbelangen, STERK 
Woerden en VVD. Over het amendement wordt hoofdelijk gestemd. Voor 
hebben gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, Bakker,  Berkhof-de 
Vos, Van der Does, Van Hameren, Peters en Van Rensen (8). Tegen 
hebben gestemd de leden: Becht, Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, 
Eissens, Ekelschot, Van der Griendt, Hollemans, Hoogeveen, IJpma, Issarti, 
Van Megen, Van Meijeren, Niewold, Van Noort, Noorthoek, Van Soest-
Vernooij, Streng en Vierstra (20). Het amendement is verworpen. 
 
Over het (ter vergadering aangepaste) amendement Aanpak onderzoek 
opvang vluchtelingen, zoals ingediend door de fracties van CDA, Progressief 
Woerden, CU/SGP en D66 wordt hoofdelijk gestemd. Voor hebben gestemd 
de leden: Becht, Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, Eissens, Ekelschot, 
Van der Griendt, Hollemans, Hoogeveen, IJpma, Issarti, Van Megen, Van 
Meijeren, Niewold, Van Noort, Noorthoek, Van Soest-Vernooij, Streng en 
Vierstra (20). Tegen hebben gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, 
Bakker,  Berkhof-de Vos, Van der Does, Van Hameren, Peters en Van 
Rensen (8). Het amendement is aanvaard. 
 
Tenslotte wordt hoofdelijk gestemd over het geamendeerde raadsvoorstel. 
Voor hebben gestemd de leden: Becht, Den Boer, Bom, Brouwer, Van Dam, 
Eissens, Ekelschot, Van der Griendt, Hollemans, Hoogeveen, IJpma, Issarti, 
Van Megen, Van Meijeren, Niewold, Van Noort, Noorthoek, Van Soest-
Vernooij, Streng en Vierstra (20). Tegen hebben gestemd de leden: 
Arentshorst, Van Assem, Bakker,  Berkhof-de Vos, Van der Does, Van 
Hameren, Peters en Van Rensen (8). Het (geamendeerde) voorstel is 
aangenomen. 

 
  

9. Raadsvoorstel (16R.00186) inzake deelname aan experiment regelluwe 
bijstand gemeente Utrecht 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 De gewenste innovatie in het Sociaal Domein en het belang van 
experimenteren. 

 Ongelijke behandeling van bijstandsgerechtigden. 

 Communicatie over het voorstel. 
 
College: 
Wethouder Koster gaat in op de inbreng en vragen vanuit de raad. De 
wethouder geeft aan dat de raad op dit moment een voorgenomen besluit 
neemt. De regering moet nog een besluit nemen over de mate waarin 
experimenten worden toegestaan. Indien dat afwijkt of van grote invloed is 
op de experimenten zoals die nu worden voorgesteld zal er een nieuw 
voorstel naar de raad zal gaan. Het experiment is niet kostenneutraal uit te 
voeren. 
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Conclusie: 
Een amendement van Inwonersbelangen over de kostenneutrale uitvoering 
van de experimenten wordt ingetrokken. 
 
Het voorstel wordt door de raad aangenomen. Voor hebben gestemd de 
fracties van CDA, D66, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en 
CU//SGP (20). De fractie van Inwonersbelangen geeft hierbij een 
stemverklaring. Tegen hebben gestemd de fracties van LijstvanderDoes, 
VVD en Sterk Woerden (6).  
 

  

10. Motie plaatsen van meer afvalbakken in het kader van het 
hondenbeleid 
De motie van Sterk Woerden en CU/SGP wordt toegelicht door de indieners.  
 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

 De rol van de Klankbordgroep. 

 De kosten van het plaatsen van de afvalbakken. 

 De (beperkte) noodzaak tot indiening van deze motie, het betreft de 
uitvoering van beleid.  

 
College: 
Wethouder De Weger gaat in op de vragen vanuit de raad. De afvalbakken 
zijn wel aangeschaft, maar nog niet geplaatst. De wethouder geeft aan dat 
er vorig jaar te weinig tijd was om de afvalbakken te plaatsen. Aan het eind 
van de zomer of het begin van het najaar 2016 zullen de bakken geplaatst 
worden. 
 
De wethouder geeft aan in goed overleg te zijn met de Klankbordgroep, 
onder andere over een mogelijk meer zelfstandige rol van deze groep in de 
toekomst. 
 
Conclusie: 
De motie wordt ingetrokken door de indieners vanwege toelichting terzake 
door het college.  
 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 31 mei 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 (bij punt 8b) 
 A. Noorthoek (bij punt 8b) 
 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 

  


