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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 22 juni 2017  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 23.30 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  
 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Ekelschot van de 
fractie van het CDA. 

  

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt aangepast vastgesteld. 
- Het agendapunt Jaarrekening en jaarverslag 2016 wordt doorgeschoven 

naar de vergadering van 29 juni. 
- Aan de agenda worden twee moties vreemd aan de orde van de dag 

toegevoegd (punt 11 en 12): 
Motie CDA, STERK Woerden, VVD en LijstvanderDoes inzake verlengen 
proef langer gratis parkeren; 
Motie STERK Woerden, CDA en Inwonersbelangen inzake aanpak 
verloedering bedrijfspanden Hoge Rijndijk. 

  

3. Vragenhalfuur voor raadsleden 
1. Hondenuitrenveld Boekentuin (CDA en LijstvanderDoes) 
De heer Van Meijeren stelt vragen naar aanleiding van berichtgeving over 
het plaatsen van een omheining bij hondenuitrenveld de Boekentuin en het 
feit dat een aantal omwonenden daarover niet (tijdig) is geïnformeerd. 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen. Hij gaat in op de wijze 
waarop de bewonersbrieven zijn bezorgd. Voorts geeft hij aan dat er geen 
toezegging is gedaan, voor zover hij kan herleiden uit de stukken en 
overlevering uit het verleden, dat er geen omheind hekwerk zou komen. Er 
bestaan verschillende interpretaties van partijen over het doen van de 
toezegging. Omdat partijen niet tot elkaar zijn gekomen, heeft het college 
een besluit genomen cq de knoop doorgehakt. 
 
2. Bouwplannen Open Poort-kerk (Inwonersbelangen) 
De heer Van Assem stelt vragen over de mogelijke ontwikkeling in het 
gebied van de Open Poort-kerk in Harmelen en de informatievoorziening 
richting de raad. Wethouder Ten Hagen geeft aan dat er op dit moment 
onderzoek plaatsvindt, maar dat er momenteel nog te veel onzekerheden 
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waren zijn om de raad te kunnen informeren. Zodra plannen voldoende 
stevig/haalbaar lijken, wordt de raad geïnformeerd (zo mogelijk via het reeds 
toegezegde totaaloverzicht in oktober). 
 
3. Zorgelijke ontwikkelingen Careyn (VVD) 
De heer Bakker stelt vragen over de ontwikkelingen en zorgen omtrent de 
Careyngroep. Wethouder Koster geeft aan dat ze zeer binnenkort een 
gesprek heeft met het bestuur van Careyn. Zij zal de vragen van de VVD 
meenemen in het overleg met het bestuur. De wethouder zal de 
beantwoording met de raad delen. Mocht Careyn de vragen niet kunnen 
beantwoorden, dan volgt de beantwoording i.v.m. capaciteitsproblemen na 
het reces. 

  

4. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergadering d.d. 24 en 30 mei 
2017 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 24 en 30 
mei 2017 ongewijzigd vast te stellen. 

  

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

  

6. Hamerstukken 
De raadsvoorstellen: 

1.  Raadsvoorstel (17R.00318) inzake afvalstoffenverordening 
gemeente Woerden 2017;  

2.  Raadsvoorstel (17R.00314 inzake ontwerp-begroting 2018 en 
meerjarenraming 2018-2021 Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek; 

3.  Raadsvoorstel (17R.00328) inzake wijziging huisvestingsverordening 
regio Utrecht 2015, gemeente Woerden (na evaluatie); 

4. Raadsvoorstel (17R.00232) inzake zienswijze jaarstukken 2016, 1e 
begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 VRU; 

5. Raadsvoorstel (17R.00355) inzake financiële stukken 
Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU); 

6. Raadsvoorstel (17R.00292) inzake ontwerpbegroting 2018 GGD 
regio Utrecht (GGDrU); 

7. Raadsvoorstel (17R.00340) inzake benoeming lid Raad van Toezicht 
van Stichting Klasse; 

8. Raadsvoorstel (17R.00387) inzake garantiestelling Stichting 
Kaaspakhuis Woerden; 

9. Raadsvoorstel (17R.00297) wijziging APV; 
10. Raadsvoorstel (17R.00330) herinrichting sportterrein VV Kamerik;  
11. Raadsvoorstel (17R.00385) uitbreiding gemeentegarantie Stichting ’t 

Oude Landt;  
12. Raadsvoorstel (17R.00332) inzake tijdelijke huisvesting De Bleek 1; 
13. Raadsvoorstel (17R.00419) inzake benoemen voorzitter 

raadscommissie Welzijn; 
worden unaniem door de raad aanvaard. 
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7. STEMMING: Raadsvoorstel (17R.00142) inzake integraal armoedebeleid 
Het voorstel is behandeld in de raadsvergadering van 24 mei 2017, waar de 
stemmen over het amendement staakten. Vanavond vindt er een nieuwe 
stemming plaats. 
 
- Het amendement Output op armoedebeleid wordt aanvaard. Voor 

hebben gestemd de fracties van het CDA, Inwonersbelangen, 
LijstvanderDoes en VVD (16) en tegen de fracties van D66, Progressief 
Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (14). 

- Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt aangenomen. Tegen heeft 
gestemd de fractie van STERK Woerden (2), de overige fracties zijn voor 
(28). 

  
8. Raadsvoorstel (17R.00341) inzake ontwikkelingsvisie Middelland 

Gemeenteraad 
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder 
meer: 
- Doorlopen proces 
- Behoefte aan duidelijke kaders 
- Einde aan leegstand 
- Zorgen van logistieke bedrijven 
- Transformatie tot woongebied / doelgroepen / mobiliteit 
- Planning van nadere kaderstelling 
- Financiële consequenties / voor-financiering 
 
De fractie van Inwonersbelangen dient een amendement Hoofdlijnennotitie 
uitvoering ontwikkelingsvisie Middelland in. Daarnaast dienen de fracties van 
D66, LijstvanderDoes en Progressief Woerden een amendement 
Ontwikkelingsvisie Middelland in (nadere spelregels). 
 
College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen uit commissie. Hij ziet 
mogelijkheden om in september mondeling de raad te informeren over de 
nadere kaders en daarna gezamenlijk het vervolg te bepalen (zo mogelijk in 
oktober een voorstel aan de raad voor te leggen). 
 
Conclusie/besluit 
Na een schorsing wordt het amendement Ontwikkelingsvisie Middelland 
aangepast en het amendement Hoofdlijnennotitie uitvoering 
ontwikkelingsvisie Middelland ingetrokken. 
 
- Het gewijzigde amendement Ontwikkelingsvisie Middelland wordt 

aanvaard. De fractie van STERK Woerden stemt tegen (2), de overige 
fracties stemmen voor (28). 

- Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

  

9. Raadsvoorstel (17R.00424) voorgenomen verkoop Carrosserieweg 1 
(Ferm Werk-gebouw) en financiële consequenties 
Gemeenteraad 
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder 
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meer: 
- Begrip voor snelle behandeling 
- Vragen over verschil boekwaarde en verkoopwaarde / wegvallen van 

lasten 
- Huursituatie Ferm Werk 
- Werk maken met werk 
- Vastgoed geen kerntaak van de gemeente 
- Woerdense ondernemer / potentiële koper uit Woerden 
 
College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen uit de raad. 
 
Conclusie/besluit 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

  

10. Raadsvoorstel (17R.00353) juni-overleg 2017 
Gemeenteraad 
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder 
meer: 
- Onverwachte investeringen 
- Investeringen in projectleiding en bemensing  
- Verantwoordelijk als gemeentebestuur 
- Investeringen bottom-up of top-down 
- Plannen uit de samenleving voor duurzaamheid 
- Als raad te laat meegenomen in organisatieontwikkeling 
- Serieus nemen van de inwoners 
- Professionaliteit van de medewerkers 
- Verkleinen kloof overheid en samenleving 
- Weerstandsvermogen 
- Uitgebreide traject inclusie en projectleiding 
- Organisatieverbetering zonder middelen 
- Afspraken in bestuursakkoord 
- Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld 
- Uitbreiding aantal wijkagenten 
- Urgentie, nut en noodzaak van investeringen 
- Aanjagen vanuit het stadhuis vs. initiatieven buiten het stadhuis 

 
Er worden 7 amendementen en 4 moties ingediend. 
 
College 
De verschillende collegeleden Haring, Stolk, Ten Hagen en Molkenboer 
reageren op de vragen en opmerkingen uit het college. 
 
Wethouder Haring zegt toe in september de verhouding uren/werkbudget op 
het onderdeel duurzaamheid inzichtelijk te hebben gemaakt. 
 
College en raad maken de afspraak om in september de systematiek IBOR / 
Uitvoeringsplan Spelen te bespreken en daarna de financiële consequenties 
gekoppeld aan het beleid in oktober. 
 
De tweede termijn wordt voortgezet in de raadsvergadering van 29 juni 
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2017. 

  

11.  Motie verlengen proef parkeren 
Aangehouden tot de raadsvergadering van 29 juni 2017. 

  

12. Motie aanpak verloedering bedrijfspanden Hoge Rijndijk 
Aangehouden tot de raadsvergadering van 29 juni 2017. 

  
- Schorsing 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 22 juni 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 

  

  


