Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 28 september 2017
Opening: 20.00 uur

Schorsing: 22.55 uur

Agendapunt
1.

Onderwerp

2.

Installatie fractieassistenten en afleggen ambtseed door stagiair griffie
a. Fractieassistenten:
Mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), mevrouw Onrust (VVD) en de heer
Berkheij (Progressief Woerden) leggen ten overstaan van de raad de
eed/belofte af.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

b. Stagiair griffie:
De heer Strijk legt ten overstaan van de raad de ambtseed af.

3.

Vaststellen Agenda
Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend:
- STERK Woerden inzake financieel gezonde sportverenigingen
- CDA, VVD, Progressief Woerden, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes
inzake proces besluitvorming sporttarievenherijking en infill-keuze
De twee moties worden als punten 16 a en b doorgeleid naar de reservedatum
van maandag 2 oktober in verband met het groot aantal agendapunten voor
deze vergadering.
De agenda wordt verder conform vastgesteld.

4.

Vragenhalfuur voor raadsleden
De heer Peters (Inwonersbelangen) stelt vragen n.a.v. raadsinformatiebrief
17R.00681 inzake verkoop gemeentelijke woning Barwoutswaarder 35 en de
subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen daarbij.
Wethouder Haring geeft aan dat de subsidie gebaseerd is op het
duurzaamheidsbeleid zoals dit ook in de begroting 2017 is vormgegeven. Het
budget waar de subsidie uit wordt verstrekt komt voort uit het budget voor
duurzaamheid en deze subsidie is in dit geval daarbij gekoppeld aan de
verkoop van het gemeentelijk woningbezit. Hij ziet geen precedentwerking
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omdat de gemeente nauwelijks soortgelijke woningen in het bezit heeft.

5.

Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 22
juni en 29 juni 2017 en van de besloten raadsvergadering d.d. 29 juni
2017
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

6.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken wordt vastgesteld
zoals voorgesteld, met inachtneming dat stuk 5 (17.019009, brief constatering
Boa) naar de Agendacommissie wordt doorgeleid met het verzoek deze voor
commissieoverleg te agenderen.

7.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
-

-

Raadsvoorstel (17R.00473) inzake wijziging Gemeenschappelijke regeling
(GR) van recreatieschap Stichtse Groenlanden in kader van toetreding van
de gemeente De Ronde Venen;
Raadsvoorstel (17R.00608) inzake wijziging gemeenschappelijke regeling
GGD regio Utrecht (GGDrU);
Raadsvoorstel (17R.00684) inzake wijziging APV artikel met betrekking tot
kampeermiddelen;
Raadsvoorstel (17R.000613) inzake Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
programma- en productbegroting 2018;
Raadsvoorstel (17R.00736) inzake statutenwijziging Minkema college,

worden unaniem aanvaard.

8.

Toelichting programmabegroting 2018 door college
Wethouder Haring (Financiën) geeft een korte toelichting op de vorige week
aan de raad aangeboden programmabegroting 2018.

9.

Raadsvoorstel (17R.00773) inzake verlening ontheffing vereiste van
ingezetenschap wethouder I.A.M. (Ivo) ten Hagen
Gemeenteraad
De fracties maken opmerkingen over:
- Wenselijkheid omtrent wonen van wethouder in de gemeente
- Relatie met het Bestuursakkoord
- Wijze van functioneren van de wethouder
Conclusie/besluit
Het voorstel wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, D66,
Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden (22), tegen hebben
gestemd de fracties Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7).
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10.

Raadsvoorstel (17R.00396) inzake verkeersvisie Woerden 2030
Gemeenteraad
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Complimenten aan opstellers en betrokkenen voor de opgestelde
verkeersvisie / participatieproces
- Indiening amendement vervolgproces Verkeervisie
- Indiening amendement evaluatie participatieproces Verkeersvisie
- Inventarisatie in hoeverre Woerden al voldoet aan Verkeersvisie
- Uitvoering / strategie / prioritering
- Regio erbij betrekken
- Evalueren van het participatieproces door het college zelf
- Evalueren van de rol van de raad daarbij
- Aanspreken Fonds Grote Infrastructurele Werken
- Startmoment van de evaluatie
College
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng vanuit de raad. Zij geeft aan dat er al
een deel-evaluatie is verricht. Het lijkt haar verstandig om het totaal-proces te
evalueren en doet de suggestie dan ook de rol van de raad daarbij te
betrekken. Uit de evaluatie kan blijken op welke wijze o.a. het lotingssysteem
gefunctioneerd heeft.
De wethouder geeft de raad in overweging mee om de evaluatie door een
onafhankelijke/externe te laten verrichten t.a.v. de snelheid, onafhankelijkheid
en objectiviteit. Voor deze optie is nog voldoende budget.
Wethouder Stolk zegt toe dat het startdocument inzake het vervolgproces
voorgelegd wordt aan de raad, zoals ook is opgenomen in het amendement
daarover.
Conclusie/besluit
- Het amendement vervolgproces Verkeersvisie conform wordt unaniem
aanvaard.
- Het amendement evaluatie participatieprocessen Verkeersvisie wordt
unaniem aanvaard.
- Ten aanzien van de evaluatie wordt besloten dat deze door een
externe/onafhankelijke wordt verricht en ook de rol van de raad wordt erbij
betrokken.
- Het (door de amendementen gewijzigde) voorstel wordt unaniem
aanvaard.

11.

Raadsvoorstel (17R.00677) inzake onderzoeksopdracht Westelijke
Randweg Woerden
Gemeenteraad
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Indienen amendement aanpassen proces op onderdelen
- Afspraken Bestuursakkoord
- Kosten voor het onderzoek / bestaande rapporten gebruiken
- Unanimiteit van het aannemen voor het onderzoek
- SWECO rapport
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-

Relatie met de verkeersmaatregelen Woerden west
Toevoeging (variant-H) door expliciet onderzoek te laten doen naar
wanneer er geen variant wordt aangelegd

College
Wethouder Stolk reageert als portefeuillehouder op de vragen en opmerkingen
uit de raad. Er wordt aangegeven dat bij een mogelijk onderzoek als deze de
nieuwe situatie altijd wordt afgezet tegenover de oude situatie.
Inzake het amendement aanpassen proces op onderdelen geeft wethouder
Stolk aan dat het opleveren van het onderzoekrapport niet de beoogde datum
van 15 februari 2018 gaat halen. Hierbij verwijst wethouder Stolk naar de
planning in de onderzoeksopzet.
Conclusie/besluit
Na een schorsing wordt afgesproken dat de voortzetting van het debat wordt
aangehouden tot 2 oktober a.s. In de tussentijd krijgt het college de opdracht
uit te zoeken op welke wijze versnelling van de oplevering van het rapport (of
deelrapporten) mogelijk is.

12.

Raadsvoorstel (17R.00702) inzake opgave duurzame samenleving
Gemeenteraad
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Indienen amendement verdere concretisering in 2018
- Indienen amendement continue verbetering duurzame samenleving
- Indienen amendement opstarten duurzaamheidsprojecten
- Concreetheid van het beleid(kaders) en actieplannen
- Haalbaarheid van de ambities / samenhang binnen de plannen
- Financiële consequenties
- Woerden klimaatneutraal in 2030 / voortgang maken
- Klimaatakkoord van Parijs (doelstellingen voor 2030) / masterplan vanuit
het Rijk
- Project Aardgas vrij
College
Wethouder Haring geeft aan dat in 2014 de raad de motie Duurzaam met een
doel heeft aangenomen. De actieplannen voor dit raadsvoorstel zijn opgesteld
met het doel om klimaatneutraal in 2030 te zijn.
Hij geeft aan zich te kunnen vinden in de strekking van het amendement
continue verbetering duurzame samenleving voor de aanscherping in 2018.
Inzake het amendement opstarten duurzaamheidsprojecten geeft de
wethouder aan dat van te voren niet precies kan worden aangegeven hoe
initiatieven tot stand komen en hoe daar naar gehandeld moet worden. Naar
de mening van het college is het amendement verdere concretisering in 2018
te beperkt is in zijn ambities.
Hij zegt toe schriftelijk op de resultaten na het ondertekenen van de Parijsverklaring (raadsinformatiebrief van 24 november 2015) terug te komen.
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Conclusie/besluit:
- Het amendement inzake verdere concretisering in 2018 wordt ingetrokken;
- Het amendement inzake opstarten duurzaamheidsprojecten wordt
verworpen. Vóór hebben gestemd de fracties van LijstvanderDoes en VVD
(6), tegen de fracties van CDA, D66, Inwonersbelangen, Progressief
Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (23);
- Het amendement inzake continue verbetering duurzame samenleving
wordt aangenomen. Vóór hebben gestemd de fracties van CDA, D66,
Progressief Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (19), tegen hebben
gestemd de fracties van Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (10);
- Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd
de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP en STERK
Woerden (19), tegen hebben gestemd de fracties van Inwonersbelangen,
LijstvanderDoes en VVD (10).

13.

Raadsvoorstel (17R.00626) inzake Bestuursrapportage 2017
Gemeenteraad
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Het behalen van doelstellingen uit Bestuursrapportage 2017
- Opbouw en helderheid van de rapportage
- Indiening Amendement bestemmen resultaat Bestuursrapportage 2017
- Handelen in de geest van het bestuursakkoord / investeringsfonds grote
infrastructurele projecten
College
Wethouder Haring reageert op de vragen en opmerkingen uit het college. In de
commissie is door de wethouder aangegeven dat de rapportage en dit
raadsvoorstel zoveel als mogelijk conform de notitie Financiële Sturing is
opgesteld. Daarbij laat de wethouder het aan de raad over om te beoordelen of
het ingediende amendement bestemmen resultaat Bestuursrapportage 2017 in
de geest van het Bestuursakkoord is.
Conclusie/besluit
- Het amendement bestemmen resultaat Bestuursrapportage 2017 wordt
aanvaard. Voor hebben gestemd de fracties van CDA, D66,
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (21), tegen hebben gestemd
de fracties van Progressief Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (7).
- Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt unaniem aanvaard.

14.

Raadsvoorstel (17R.00360) inzake koopgarantieregeling en instellen
Reserve Volkshuisvesting
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 2 oktober 2017.

15.

Raadsvoorstel (17R.00612) inzake wensen en bedenkingen t.a.v.
toetreding ICT-coöperatie Beware
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 2 oktober 2017.
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16a.

Motie financieel gezonde sportverenigingen
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 2 oktober 2017.

16b.

Motie proces besluitvorming sporttarievenherijking en infillkeuze
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de vergadering van 2 oktober 2017.

-

Schorsing
De voorzitter schorst de vergadering om 22.55 uur tot maandag 2 oktober
aanstaande.
Mededeling over de voortzetting van deze vergadering op maandag 2 oktober.
Het verzoek aan de woordvoerders en de portefeuillehouder is om maandag
om 20:00 uur aanwezig te zijn voor de beantwoording van de vragen inzake
onderzoeksopdracht Westelijke Randweg Woerden. Om 20:30 zal vervolgens
de geschorste vergadering worden voortgezet.
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Lijst van aanwezigen d.d. 28 september 2017
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker
G.F. Becht
Mevr. I. Berkhof-de Vos
W. den Boer
T.J. Boersma
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
C. van Iersel
J. IJpma (tot en met punt 11)
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

De voorzitter: V.J.H. Molkenboer
De griffier: E.M. Geldorp

Wethouder: H.M.M. Haring
Wethouder: I.A.M. ten Hagen
Wethouder: Y. Koster-Dreese
Wethouder: M. Stolk-Bleeker

= aanwezig
= afwezig
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