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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering  
 
 

Datum: 30 november 2017  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 22.31 uur 

 
 
Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van wethouder Koster, de heer 
Ekelschot (CDA), de heer Van Hameren (VVD) en mevrouw Berkhof 
(VVD). 28 raadsleden nemen deel aan de vergadering. 
 

  

2. Vaststellen Agenda  

 Het agendapunt inzake Raadsvoorstel (17R.00038) inzake 
bestemmingsplan Oudelandseweg 44, wordt van de agenda gehaald 
om in de cyclus van december behandeld te worden. 

 Aan de agenda wordt toegevoegd het verzoek om interpellatie over het 
onderwerp ‘aftreden wethouder Stolk’. De interpellatie wordt 
gezamenlijk met agendapunt 9 (actuele bestuurlijke situatie) 
behandeld.  

 De moties Pas op de plaats met verdere implementatie van het iPGB 
en Woerden is voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes worden als 
agendapunten 11 en 12 aan de agenda toegevoegd. 

 De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 

  

3a. Raadsvoorstel (17R.00861) inzake ontslagverlening E.M. Geldorp als 
raadsgriffier 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 

  

3b. Raadsvoorstel (17R.00935) inzake benoemen personeel griffie 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.  
 

  

4. Installatie fractieassistenten en afleggen belofte griffiemedewerker 

 Mevrouw H.K.A. den Hartigh (LijstvanderDoes) legt ten overstaan van 
de raad de eed af.  

 De heer Z.M.E. Tuheteru (D66) legt ten overstaan van de raad de 
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verklaring en belofte af.  

 De heer G.L.H. Corten legt als griffiemedewerker ten overstaan van de 
raad de verklaring en belofte af. 

 

  

5. Vragenhalfuur voor raadsleden 
Er zijn drie vragen aangemeld: 

1. Inwonersbelangen inzake vlaggen in de nieuwe raadzaal. 
Vragensteller: de heer Arentshorst 

Antwoord: Burgemeester Molkenboer is terdege bereid indien de raad de 
wens daartoe uitspreekt. De fractie van Inwonersbelangen geeft aan dat zij 
voornemens is om een verzoek te doen voor agendering van het 
onderwerp. 
 

2. Progressief Woerden inzake bomenkap Molenbuurt Harmelen. 
Vragensteller: de heer Vierstra 

Antwoord: Wethouder Ten Hagen geeft aan dat er een aantal bomen 
gekapt moest worden wegens ziekte. Wethouder Ten Hagen zegt toe 
nogmaals met bewoners in gesprek te gaan. De wethouder vraagt de raad 
om te spreken over de norm om voor iedere gekapte boom een boom terug 
te planten waar herplaatsing niet mogelijk is.  
 

3. Inwonersbelangen inzake huisartsenzorg 
Vragensteller: de heer Van Rensen 

Antwoord: Burgemeester Molkenboer spreekt tegen dat er sprake is van 
geregeld overleg tussen de gemeente en Primair over de sluiting van de 
HAP en SEH. Hij geeft aan dat het college over het onderwerp van 
huisartsenzorg buiten kantoortijden met een partij gesproken heeft over 
een concreet voorstel. Daarover wordt de raad nog nader geïnformeerd.  
 

  

6. Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 
2 + 7 november 2017 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 2 en 7 
november 2017 ongewijzigd vast te stellen. 
 

  

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

  

8. Hamerstukken 
De raadsvoorstellen: 

- (H-1) Raadsvoorstel (17R.00719) vaststellen archiefverordening 
gemeente Woerden 2017 // Met algemene instemming aldus 
besloten 

- (H-2) Raadsvoorstel (17r.00825) wijziging Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Woerden Wmo 2015 // Met 
algemene instemming aldus besloten 
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- (H-3) Raadsvoorstel (17R.00851) Financiële verordening Woerden 
2018 // Met algemene instemming aldus besloten 

- (H-4) Raadsvoorstel (17R.00847) inzake aanvullend krediet ter 
dekking van verborgen gebreken bij het project ‘duurzame 
renovatie stadhuis Woerden’ **stemverklaring dhr. Van Iersel 
(LijstvanderDoes); stemverklaring Vierstra (Progressief Woerden)** 
// Met uitzondering van fractie van LijstvanderDoes met algemene 
instemming aldus besloten 

- (H-5) Raadsvoorstel (17R.00600) inzake bekrachtiging 
geheimhouding bijlage jaarschijven bij het Meerjarenperspectief 
Grondbedrijf 2017 (MPG 2017) en de kredietaanvraag 2017-2018 // 
Met algemene instemming aldus besloten 

 

  

9.  Actuele bestuurlijke situatie + interpellatie wethouder Stolk 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen: 

 De aanleiding van het vertrek van wethouder Stolk 

 De gevolgen van het vertrek voor het bestuursakkoord 
 
College 
Wethouder Haring reageert namens het college op de vragen en 
opmerkingen uit de raad. Hij stelt dat het vertrek van Wethouder Stolk niet 
tot vertraging van dossiers zal leiden. 
 
Conclusie/besluit 
De raad heeft het onderwerp voor dit moment voldoende besproken. 
 

  

- Raadsvoorstel (17R.00038) inzake bestemmingsplan Oudelandseweg 
44 
Dit onderwerp is van de agenda gehaald. 
 

  

10.  
 

Raadsvoorstel (17R.00651) inzake kosten verbinden aan het inleveren 
van bouw- en sloopafval op de milieustraat 
Gemeenteraad 

 Indiening amendement CDA Wegbrengen bouw- en sloopafval 
laagdrempelig houden voor inwoners 

 
College 
Wethouder Haring zegt toe dat hij welwillend is om een kwart kubieke 
meter bouwafval per inwoner per jaar toe te staan en hij zal de raad hiertoe 
informeren zodat dit in de belastingverordening verwerkt kan worden. 
 
Conclusie/besluit 

 Het amendement Wegbrengen bouw- en sloopafval laagdrempelig 
houden voor inwoners’ wordt met algemene stemmen aanvaard. 

 Het door amendement gewijzigde raadsvoorstel wordt met algemene 
stemmen aanvaard. 
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11.  Motie pas op de plaats met verdere implementatie van het i-PGB 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen: 

 De wenselijkheid om de pilot om te zetten in een permanente 
voorziening; 

 Het mandaat van het college om de pilot in een permanente 
voorziening om te zetten; 

 De wenselijkheid van een raadsbesluit over het onderwerp; 

 De wettelijke mogelijkheden van een stop van het afgeven van 
nieuwe i-PGB’s. 

 
College 

 Wethouder Haring zegt een evaluatie van het i-PGB toe. 

 Wethouder Haring zegt toe dat het collegebesluit om de pilot i-PGB 
om te zetten in een permanente voorziening wordt herroepen en in 
januari hiervoor een raadsvoorstel aan te bieden.  

 
Conclusie/besluit 
Na aanpassing wordt de motie met algemene stemmen aangenomen. 
 

  

12. Motie Woerden is voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen: 

 De wenselijkheid van statiegeld op kleine flesjes en blikjes; 

 De lobby bij de rijksoverheid die hier voor nodig is. 
 
Conclusie/besluit 
Met uitzondering van de fracties van VVD en Inwonersbelangen is de motie 
met algemene stemmen aangenomen. 
 

  

13.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.31 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 november 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raadsleden 
  

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

  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


