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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 30 maart 2017  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.00 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  

2. Installatie mevrouw C. (Lia) Arentshorst en A.L.E. (Albin) van der Tol 
als fractieassistenten voor respectievelijk Inwonersbelangen en het 
CDA 
Mevrouw Arentshorst en de heer Van der Tol leggen ten overstaan van de 
raad de eed af. 

  

3. Vaststellen agenda 
Een motie inzake Dag van de Zorgvrager wordt aan de agenda toegevoegd 
(punt 11).  
 
Agendapunt 8 (raadsvoorstel inzake invoering spreektijdenregeling bij 
commissie- en raadsvergaderingen) wordt als hamerstuk afgedaan. 

  

4. Vragenhalfuur voor raadsleden 
De heer Van Meijeren (CDA) stelt mede namens de fracties van 
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en CU/SGP een vragenserie over de 
handhaving van de verkeerssnelheid. Aanleiding zijn signalen vanuit de 
Zegveldse gemeenschap over veel te hard rijden. Deze fracties vragen 
onder meer of het college binnen de gemeentegrenzen laat handhaven op 
de verkeerssnelheid en welke locaties hiervoor het meest in aanmerking 
komen? 
Burgemeester Molkenboer geeft namens het college aan dat er in overleg 
met de politie wordt gehandhaafd op de verkeerssnelheid, vooral bij 
onveilige situaties/straten. Hij gaat daarbij in op afspraken met politie en 
Openbaar Ministerie hieromtrent. Er wordt gekeken naar hotspots. De route 
Woerden-Zegveld is geen hotspot, maar er wordt wel gekeken naar de 
mogelijkheden om digitale camera’s te plaatsen bij het kruispunt Noordzee-
Europabaan. De burgemeester zegt toe de raad binnen afzienbare tijd een 
overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen te verstrekken (over 
enkele jaren uitgespreid). T.z.t. wordt nader op het onderwerp 
teruggekomen. 
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Mevrouw Berkhof (VVD) vraagt het college een nadere toelichting te geven 
op de berichten rondom de stijging van de bouwkosten voor het nieuwe 
Stadhuis.  
Wethouder Ten Hagen meldt dat mede vanwege het aantrekken van de 
markt op onderdelen kosten stijgen. Deze kunnen binnen het projectbudget 
worden opgevangen door optimalisaties toe te passen en een beroep te 
doen op de post onvoorzien bínnen het projectbudget. Daarbij blijft het 
college binnen de door de raad bepaalde financiële kaders. 

  
5. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 23 februari 2017 

De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 23 februari 
2017 ongewijzigd vast te stellen. 

  
6. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken wordt 
vastgesteld zoals voorgesteld. 

  
7. Hamerstukken 

De raadsvoorstellen: 
-  

- Raadsvoorstel (16R.00618) algemeen belang besluit parkeergarage 
Castellum; 

- Raadsvoorstel (17R.00113) vaststelling bestemmingsplan Rietveld 
33a; 

- Raadsvoorstel (17R.00100) 2e addendum saneringsovereenkomst 
Defensie-eiland werkgebieden I en J; 

- Raadsvoorstel (17R.00117) vaststelling bestemmingsplan Defensie-
eiland Zuid, 

 
worden unaniem door de raad aanvaard. 

  

8. Raadsvoorstel (17R.00050) inzake invoeren spreektijdenregeling bij 
raads- en commissievergaderingen 
Dit voorstel wordt als hamerstuk behandeld en unaniem door de raad 
aanvaard. 

  

9. Raadsvoorstel (17R.00122) inzake versnelling woningbouw 2017 
Woerden 
Gemeenteraad: 
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder 
meer: 

- Opgave te huisvesten statushouders / balans reguliere 
woningzoekenden / wettelijk taakstelling 

- Spreiding en integratie van statushouders 
- Voorgestelde locaties (Bleek 1, Snellerpoort, Jan Steenstraat en 

Mauritshof) 
- Initiatief Het Ouden Huis – gekoppeld aan locatie Jan Steenstraat 
- Ambitie m.b.t. aantal toe te voegen woningen aan de voorraad 
- Bewoners Stadspoort – gezinshereniging 
- Ontwikkelvisie Middelland i.r.t. beoogde locatie De Bleek 1 
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- Gewenst doorstroming bij huurwoningen – wachttijd sociale 
woningbouw 

 De fracties van CDA, VVD, LijstvanderDoes en Inwonersbelangen 
hebben een amendement ingediend inzake de ontwikkeling van 
locatie De Bleek 1 (dit amendement is ter vergadering aangepast); 

 De fracties van CDA, VVD, LijstvanderDoes, Inwonersbelangen en 
STERK Woerden hebben een amendement ingediend inzake 
aanpassen ambitie huisvesten statushouders; 

 De fracties van LijstvanderDoes, Inwonersbelangen en Progressief 
Woerden hebben een amendement ingediend inzake ontwikkeling 
Het Ouden Huis op de locatie Jan Steenstraat. 

 
College: 
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie/besluit: 

- Het amendement inzake aanpassen ambitie huisvesten 
statushouders wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties: 
CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes, VVD en STERK Woerden 
(18), tegen hebben gestemd de fracties D66, Progressief Woerden 
en CU/SGP (11); 

- Het amendement inzake de ontwikkeling van locatie De Bleek 1 
wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties: CDA, 
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (16), tegen hebben 
gestemd de fracties D66, Progressief Woerden, CU/SGP en STERK 
Woerden (13); 

- Het amendement inzake ontwikkeling Het Ouden Huis op de locatie 
Jan Steenstraat wordt verworpen. Vóór hebben gestemd de fracties: 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden en LijstvanderDoes (10), 
tegen hebben gestemd de fracties CDA, D66, CU/SGP, VVD en 
STERK Woerden (19); 
De fracties van CU/SGP, STERK Woerden, Progressief Woerden en 
D66 leggen een stemverklaring af. 

- Het (geamendeerde) voorstel wordt unaniem aanvaard.  

  

10. Maart-rib (moties) 
Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de vergadering van 20 april 2017. 

  

11. Motie dag van de zorgvrager 
De indiener heeft de motie ter vergadering ingetrokken en zal de raad een 
alternatief behandelvoorstel voorleggen. 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur.  
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 maart 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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: E.M. Geldorp 

  
  

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

  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


