Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 20 december 2017
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 23.16 uur

Agendapunt
1.

Onderwerp

2.

Installatie fractieassistent de heer E.C. Egberts
De heer E.C. Egberts (Inwonersbelangen) legt ten overstaan van de raad
de verklaring en belofte af.

3.

Vaststellen agenda
De moties vreemd aan de orde van de dag:
 Locaties woningbouw Kamerik
 Sturen op huren
 Actieplan realisatie woningbouw
worden gezamenlijk als agendapunt 11 toegevoegd aan de agenda.

Opening en mededelingen
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
 Wethouder Koster is wegens ziekte afwezig.
 De voorzitter meldt dat de selectie voor de nieuwe griffier is
afgerond. De raad ontvangt volgende maand een voorstel voor
benoeming.
 Studenten Journalistiek van de Hogeschool Utrecht reiken de prijs
uit voor Raadslid van het Jaar aan mevrouw Streng (CDA).
 De heer Van Assem (Inwonersbelangen) geeft aan te overwegen
een initiatiefvoorstel op te stellen inzake het instellen van een
Gezondheidsraad en hij roept de overige fracties op mee te denken
over dit voorstel.
 31 raadsleden nemen deel aan de vergadering.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.

4.

Vragenhalfuur voorraadsleden
1. Progressief Woerden inzake continuïteit van het jongerenwerk
Vragensteller: de heer Issarti
Wethouder Haring beantwoordt de vragen. Het college draagt zorg voor
een warme overdracht van het jeugdwerk door Stichting Buurtwerk
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Alexander.
2. Progressief Woerden inzake aanpak jongerenvandalisme rond Oud
en Nieuw
Vragensteller: de heer Issarti
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen. Het college stelt dat de
ervaring met deze aanpak per gemeente sterk wisselt. Bovendien is de
schade vanwege vuurwerkvandalisme in Woerden beperkt in vergelijking
met andere gemeenten. Het college geeft aan dat er reeds activiteiten voor
jongeren georganiseerd worden tijdens de jaarwisseling ter beperking van
schade. Gezien deze aanpak en cijfers acht het college een dergelijke
aanpak in Woerden niet noodzakelijk is.
3. Inwonersbelangen inzake parkeeroverlast van vrachtwagens
Vragensteller: de heer Van Assem
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Het college is zich bewust
van het probleem en zal kijken of er gehandhaafd kan worden.
4. Inwonersbelangen inzake strooibeleid en verkeerveiligheid
Barwoutswaarder
Vragensteller: de heer Peters
Hij zegt schriftelijke beantwoording van de vragen toe.
5. Inwonersbelangen inzake afhandeling van meldingen van inwoners
door de frontoffice van de gemeente
Vragensteller: de heer Peters
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Hij geeft aan dat dit niet de
wijze is waarop deze inwoners te woord dienen te worden gestaan. De
intentie is dat de medewerker een goed geïnformeerd en betrokken
antwoord geeft. Wethouder Ten Hagen zal hier op toezien.
6. CDA inzake herinrichting Wipmolen Harmelen
Vragensteller: mevrouw Van Soest
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Het college geeft aan zich
niet te herkennen in het verhaal van de auteurs van de brief. Het college
heeft drie inspraakavonden voor bewoners gehouden en men had het idee
dat na driemaal aanpassen men tot een gedragen voorstel is gekomen.
Verder is het lastig om extra bomen te plaatsen in verband met beperkte
ruimte boven en onder de grond. De wethouder wil graag met de raad
hierover in gesprek tijdens de raadsinformatiebijeenkomst op 11 januari
(IBOR).

5.

Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 30
november 2017
De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 november
2017 ongewijzigd vast.
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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:
- (H-1) Raadsvoorstel (17R.00908) inzake Gezondheidsbeleid 2018 en
verder;
- (H-2) Raadsvoorstel (17R.00925) inzake wijziging zienswijze raad op
begrotingswijzigingen GGDrU 2017-1 en 2018-1;
- (H-3) Raadsvoorstel (17R.00747) inzake regionale koers
maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16;
- (H-4) Raadsvoorstel (17R.00877) inzake ontwerp Kadernota OdrU;
- (H-5) Raadsvoorstel (17R.00602) inzake Vaststelling
Meerjarenperspectief grondbedrijf 2017 (MPG 2017), bijlage
jaarschijven bij het MPG 2017 en kredietaanvraag 2017-2018;
- (H-6) Raadsvoorstel (17R.00819) inzake Vaststellen
belastingverordeningen 2018;
- (H-7) Raadsvoorstel (17R.01009) inzake Vermindering aantal
wethouders gemeente Woerden van vier naar drie;
- (H-8) Raadsvoorstel (17R.00840) Rekenkameronderzoek "Jeugdhulp,
reden tot zorg?";
- (H-9) Raadsvoorstel (17R.01004) evaluatie Sociaal Domein;
- (H-10) Raadsvoorstel (17R.00950) inzake vaststellen bestemmingsplan
‘Schoollocatie Kamerik’; **de heer Ekelschot (CDA) geeft een
stemverklaring inzake het blijvend contact met de scholen over
verkeersveiligheid**
- (H-11) Bekrachtiging geheimhouding bijlages voorstel Krediet voteren
voor aankoop percelen Van der Valk-Boumanlaan te Woerden (FNV
kavel);
worden met algemene stemmen door de raad aanvaard.

8.

Raadsvoorstel (17R.00833) inzake wijziging gemeenschappelijke
regeling Ferm Werk
Gemeenteraad
De raad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Indiening amendement Wijziging Gemeenschappelijke regeling
Ferm Werk
College
Wethouder Haring reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad. Hij reageert positief op het amendement.
Conclusie/besluit
 Het amendement Wijziging Gemeenschappelijke regeling Ferm
Werk wordt met algemene stemmen aanvaard.
 Het raadsvoorstel wordt, met in achtneming van het amendement,
met algemene stemmen aanvaard.
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9.

Raadsvoorstel (17R.00738) inzake bestemmingsplan Oudelandseweg
44
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Indiening motie Bestemmingsplan Oudelandseweg 44;
 Het volume van het voorgestelde bouwoppervlak;
 De invloed van het inspraakproces op het ontwerp;
 De woningbehoefte in de gemeente;
 Het verloop van het werkbezoek aan de locatie;
 Het ontwerp- en planningsproces tot nu toe;
 De mogelijkheid om het plan financieel haalbaar te houden met een
verdieping minder;
 De vertraging die een aanpassing op het ontwerp in dit stadium met
zich mee zou brengen.
College
Wethouder Ten Hagen reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad. De wethouder ontraadt de motie daar deze niet
door het college uit te voeren is omdat het aanpassen van een
bestemmingsplan een raadsbevoegdheid is. Daarnaast ontraadt de
wethouder de motie omdat aanpassing een nieuwe procedure zou vereisen
die veel extra tijd is beslag zou nemen en omdat de (financiële)
haalbaarheid van het plan onder druk zou kunnen komen te staan wanneer
een verdieping minder in het bestemmingsplan wordt toegestaan.
Conclusie/besluit
 De motie Bestemmingsplan Oudelandseweg 44 wordt na een
ordevoorstel van de voorzitter in stemming gebracht als
amendement. Het amendement wordt verworpen met 7 stemmen
voor en 24 stemmen tegen. De fracties van LijstvanderDoes en
Inwonersbelangen stemmen voor, de fracties van CU-SGP; VVD;
CDA; D66; Progressief Woerden; Sterk Woerden stemmen tegen.
 Het raadsvoorstel wordt aanvaard met 21 stemmen voor en 10
stemmen tegen. De fracties LijstvanderDoes en Inwonersbelangen
stemmen tegen evenals de leden Draisma, Noorthoek en Ekelschot
(CDA). De overige leden en overige partijen stemmen voor.

10.

Raadsvoorstel (17R.00803) inzake Gemeentelijk Waterbeleidsplan
2018-2022
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Indiening amendement Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022
 Indiening motie sanering riooloverstorten
 Indiening motie stimulering hemelwaterafkoppeling
 De wenselijkheid van subsidieverstrekking voor
hemelwaterafkoppeling;
 De ambities voor en effectiviteit van het beleid van het
verduurzamingsbeleid;
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De noodzaak en kosten voor het vervangen van riooloverstorten;
De noodzakelijke inzet van de uitvoering van de motie stimulering
afkoppeling hemelwater;
Deelname aan operatie Steenbreek;

College
Wethouder Ten Hagen reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad.
 De wethouder ontraadt het amendement gemeentelijk
waterbeleidsplan daar hij meent dat subsidieverstrekking een
effectief instrument kan zijn om tot een betere hemelwateropvang te
komen;
 De wethouder heeft bedenkingen bij de motie sanering
riooloverstorten. Hij geeft aan dat het probleem van de
riooloverstorten kan het beste verminderd worden door minder
hemelwater op het (gemengde) riool te lozen;
 De wethouder heeft bedenkingen bij de motie stimulering
hemelwaterafkoppeling: met name de administratieve lasten lijken
een probleem;
Conclusie/besluit
 Het amendement Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022 wordt
ingetrokken.
 Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. De
VVD legt bij monde van mevrouw Berkhof een stemverklaring af dat
haar fractie moeite heeft met beslispunten 2 en 3 van het
raadsvoorstel.
 De motie sanering riooloverstorten wordt met algemene stemmen
aanvaard.
 De motie stimulering hemelwaterafkoppeling wordt met algemene
stemmen aanvaard.

11.

Gezamenlijke bespreking moties ‘Locaties woningbouw Kamerik’;
‘Sturen en Huren’ en ‘Actieplan realisatie woningbouw’
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Het effect en noodzaak van extra ambtelijke inzet;
 De wenselijkheid van voorfinanciering;
 Het historisch perspectief van bestuurlijke sturing op woningbouw in
de gemeente;
 De wenselijkheid van percentages sociale huur als onderdeel van
nieuwe woningbouwprojecten;
 De hernieuwing van de woonvisie;
College
Wethouder Ten Hagen reageert op de ingediende moties.
 De wethouder geeft aan dat er reeds aan planvorming op de
schoollocaties Kamerik gedaan wordt. Als Kamerik NOIII nu bij de
provincie aan de orde gesteld wordt, vangt de gemeente Woerden
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bot. De wethouder ontraadt noch adviseert de motie Locaties
woningbouw Kamerik.
De wethouder vindt het kader van 25% sociale huur te weinig
sturend en zou liever per categorie doelen stellen n.a.v. de
behoefte. Wethouder ziet weinig baat in de motie aangezien het
kader voor het grootste deel van de gemeente, maar wel voor
Middelland. De wethouder ontraadt noch adviseert de motie sturen
op huren.
De wethouder voelt zich gesteund door de motie actieplan realisatie
woningbouw en herkent veel van zijn beleidsambities. De
wethouder ontraadt om vaker te laten rapporteren.

Motie Locaties woningbouw Kamerik
Conclusie/besluit
De motie wordt met algemene stemmen aanvaard.
Motie Sturen en Huren
Conclusie/besluit
De motie wordt ingetrokken.
Motie Actieplan realisatie woningbouw
Conclusie/besluit
De motie wordt ingetrokken.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.16 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 20 december 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
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: O. Vliegenthart

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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