
 Pagina 1 van 4 

Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 26 januari 2017 
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 21.35 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 Noorthoek (CDA).  
 
De heer Hoogeveen (D66) informeert de raad over het voornemen om n.a.v. 
de ontstane bestuurlijke situatie de heer Roland van Schelven als 
procesbegeleider aan te stellen om te komen tot een raadsakkoord.  

  

2. Vaststellen agenda 
Naar aanleiding van het advies van de commissie Welzijn d.d. 24 januari 
2017 om het raadsvoorstel inzake de wijziging Programma 3 Sociaal 
Domein Programmabegroting 2017-2020 niet te behandelen besluit de raad 
dit onderwerp van de bespreekagenda af te halen. 
 
Een motie vreemd aan de orde van de dag van de fracties CDA, 
LijstvanderDoes, VVD en D66 inzake Vergaderen op locatie wordt als 
agendapunt 8 aan de agenda toegevoegd.  

  

3. Vragenhalfuur voor raadsleden 
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenhalfuur. 

  
4. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 21 december 

2016 
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 21 december 
2016 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Naar aanleiding van de besluitenlijst vraagt de heer Den Boer (STERK 
Woerden) naar de stand van zaken rond de raadsinformatiebrief inzake het 
kavelpad De Kanis. Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vraag. Ongeveer 
drie kwart van respondenten heeft aangegeven dat het kavelpad er mag 
komen. De raadsinformatiebrief zal op zeer korte termijn naar de raad 
gestuurd worden.  
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5. 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 50 (16R.00793), 
de beantwoording van schriftelijke vragen over het knotten van wilgen langs 
Molenvlietbaan, op verzoek van de fractie LijstvanderDoes wordt doorgeleid 
naar de (rondvraag van de) commissie Ruimte van 9 februari 2017. 

  
6. Hamerstukken 

De raadsvoorstellen: 

 (16R.00795) zienswijze kadernota 2018 VRU en tweede wijziging 
programmabegroting 2016 VRU en 

 (16R.00782) verlenging beleidskader en beleidsbrief gezondheidsbeleid 
2013-2016 tot eind 2017 

worden unaniem door de raad aanvaard. 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00768) inzake locatieonderzoek versnelling sociale 
woningbouw 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer: 

- Spreiding van statushouders en gevolgen van spreiding of clustering 
voor integratie 

- Aansluiting op de Woonvisie 
- Haalbaarheid en ambitieniveau van de woningbouwplanning 
- Inzet van vrijwilligers 
- Keuze voor locatie Van Kempensingel op de lijst 
- De haalbaarheid van locaties die aan alle kaders voldoen  

 
De fracties van CDA, Progressief Woerden, STERK Woerden en 
LijstvanderDoes dienen een amendement in inzake het versterken van de 
spreiding van statushouders. 
 
College: 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen uit de raad en reageert op de 
uitgesproken twijfels met betrekking tot de haalbaarheid van de 
woningbouwplanning. Hij stelt dat de planning zeker ambitieus is, maar 
vraagt de raad om de deadline van 1 december 2017 te handhaven, zodat er 
voldoende druk blijft op het dossier. Het college nodigt de raad en inwoners 
uit om aanvullende te onderzoeken locaties in Woerden aan te dragen.  
 
De wethouder geeft aan iedere 6 tot 8 weken een raadsinformatiebrief met 
voortgangsinformatie te kunnen sturen. Vanuit de raad wordt de suggestie 
gedaan om het onderwerp het komende jaar als vast agendapunt te 
behandelen in de commissie Ruimte. 
 
Conclusie/besluit: 
1. Het amendement van CDA, Progressief Woerden, STERK Woerden en 

LijstvanderDoes inzake versterken verspreiding statushouders wordt 
unaniem aanvaard. 

2. Het geamendeerde voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard. 
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8. Motie inzake vergaderen op locatie 
De fractie van het CDA geeft een toelichting op de samen met 
LijstvanderDoes, VVD en D66 ingediende motie.  
 
De fractie van STERK Woerden geeft aan niet in te kunnen stemmen met de 
motie, maar vóór het idee is van het vergaderen op locatie. Deze fractie licht 
toe dat dit onderwerp momenteel besproken wordt in de raadsbrede 
Werkgroep Raad 2018 en het niet past om los van dat lopende proces een 
besluit te nemen over een enkel onderdeel. 
 
De burgemeester neemt de suggestie vanuit de raad mee om het afscheid 
en de installatie van de raad te houden op representatieve locatie. 
 
Conclusie/besluit: 
De motie van CDA, LijstvanderDoes, VVD en D66 wordt aanvaard. Vóór 
hebben gestemd de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, 
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (28), tégen de fractie van STERK 
Woerden (2). 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.  
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Lijst van aanwezigen d.d. 26 januari 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raadsleden 
  

 J. Arentshorst 

 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 

 G.F. Becht 
 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 
 M.A.H. Kingma  
 S.A.J. van Megen 
 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 
 M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 
 J.L.M. van Rensen 
 T. van Soest-Vernooij 
 V.S.M. Streng 
 J.J. Vierstra  

 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 Plv. griffier: O. Vliegenthart 

  
  

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

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


