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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 23 februari 2017  
Opening: 20.00 uur    Sluiting: 21.40 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

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

  

2. Installatie mevrouw L.M. (Lotte) en H.P. (Henk) Hammelburg als 
fractieassistenten STERK Woerden 
Mevrouw Ruyten en de heer Hammelburg leggen ten overstaan van de raad 
beiden de belofte af. 

  

3. Vaststellen agenda 
Een motie inzake kaderbrief Ferm Werk en een motie inzake kaderstelling 
programma duurzaam Woerden worden aan de agenda toegevoegd (punten 
10 en 11).  
 
Tevens besluit de raad eerst het Bestuursakkoord 2017 te bespreken en 
daarna het voorstel inzake de verlening van de ontheffing van het vereiste 
van ingezetenschap wethouder Haring.  

  

4. Vragenhalfuur voor raadsleden 
Er zijn twee vragenseries aan de orde: 
 
De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt een vragenserie over de Pius 
X-school en de huisvesting van lokale omroep RPL-FM. 
Het college kan de vragen ter vergadering niet beantwoorden en zegt toe de 
raad de beantwoording schriftelijk binnen een week te doen toekomen. 
 
De heer Vierstra (Progressief Woerden) stelt vragen over het vervangen van 
korrels op kunstgrasvelden, mede gelet op de aanpak van de gemeente 
Baarn, waarbij verenigingen de gelegenheid krijgen om de korrels op kosten 
van de gemeente te vervangen. 
Wethouder Stolk geeft aan bekend te zijn met de aanpak van de gemeente 
Baarn, maar dat er nog veel onduidelijkheden zijn. Zij meldt dat het college, 
in afwachting van de resultaten van nader onderzoek, overleg heeft met de 
verenigingen heeft over de vraag of het tot die tijd wenselijk is op de korrels 
te blijven voetballen.  
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5. Vaststellen besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 19 en 26 
januari 2017 
De raad besluit de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 19 en 26 
januari 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.00807) inzake aanpassing vlag van Woerden 
- Raadsvoorstel (17R.00010) zienswijze kadernota 2018 GGD regio 

Utrecht 
- Raadsvoorstel (17R.00012) zienswijze ontschotting en collectieve 

financiering JGZ  
- Raadsvoorstel (17R.00001) Notitie financiële sturing (voorheen 

Financial Governance) 2017 
- Raadsvoorstel (17R.00094) inzake wijziging verordening 

rekenkamercommissie 
- Raadsvoorstel (17R.00139) inzake bekrachtigen geheimhouding op 

bijlage GREX behorend bij raadsvoorstel: Versnelling extra sociale 
woningbouw 2017 

 
worden unaniem door de raad aanvaard. 

  

8. Bestuursakkoord 2017 
De heer R. van Schelven doet uitgebreid verslag van het proces met 
betrekking tot de totstandkoming van het bestuursakkoord 2017 en licht een 
aantal inhoudelijke onderwerpen toe. 
 
Gemeenteraad: 
Op volgorde van grootte geeft elke fractie zijn reactie op het voorliggende 
bestuursakkoord. De fractie van CU/SGP krijgt als laatste het woord. De 
uitgeschreven integrale reactie van elke fractie wordt als bijlage bij het 
Bestuursakkoord 2017 gevoegd, zodat het daarvan onderdeel wordt. 
 
College: 
Wethouder Haring geeft aan dat het college graag het Bestuursakkoord 
wenst uit te voeren. Het college kijkt uit naar de samenwerking met de raad, 
waarbij de verhoudingen nu anders zijn komen te liggen. Dat zal voor de 
raad als voor het college wennen zijn. 
 
Conclusie/besluit: 
Alle 8 fracties ondertekenen het Bestuursakkoord 2017. De integrale reactie 
van elke fractie wordt als bijlage bij het Bestuursakkoord 2017 gevoegd. 
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9. Raadsvoorstel (17R.00081) inzake verlening ontheffing vereisten van 
ingezetenschap wethouder Haring 
Gemeenteraad: 
Drie fracties voeren het woord. De fractie van Inwonersbelangen geeft aan 
tegen het voorstel te zullen stemmen gelet op de algemene opvatting over 
deze kwestie van de fractie. Het CDA geeft aan gelet op het zojuist 
overeengekomen Bestuursakkoord voor het voorstel te zullen stemmen, 
hoewel de leden van de fractie van mening zijn dat wethouders in Woerden 
behoren te wonen. De fractie LijstvanderDoes geeft aan verdeeld te zullen 
stemmen. Het algemene standpunt van die fractie is echter niet gewijzigd. 
 
Conclusie/besluit: 
Het voorstel wordt aanvaard.  
 
Over het voorstel wordt hoofdelijk gestemd. 
 
Vóór hebben gestemd de leden: Bakker, Becht, Berkhof, Den Boer, Bom, 
Brouwer, Van Dam, Van der Does, Draisma, Eissens, Ekelschot, Van der 
Griendt, Van Hameren, Hollemans, Hoogeveen, IJpma, Issarti, Kingma, Van 
Megen, Van Meijeren, Niewold, Van Noort, Noorthoek, Van Soest, Streng en 
Vierstra (26); 
Tégen hebben gestemd de leden: Arentshorst, Van Assem, Van Iersel, 
Peters en Van Rensen (5). 

  

10. Motie kaderbrief Ferm Werk 
Gemeenteraad: 
De raad maakt opmerkingen over onder meer: 

- Aantal bijstandsgerechtigden 
- Instrument kadernota / verwachtingen daarbij 
- Betrokkenheid van de raad bij opstellen begroting Ferm Werk 
- Afspraken in de commissiebehandeling 

 
College: 
Wethouder Koster geeft namens het college aan dat het college van mening 
is dat deze kaderbrief nog niet aan de verwachtingen voldoet. Zij geeft aan 
dat in de aanloop naar de begroting van Ferm Werk de raad een specifieke 
inbreng kan leveren. 
 
Conclusie/besluit: 
De motie wordt met algemene stemmen aanvaard. De griffie wordt verzocht 
de motie onder de aandacht te brengen van de overige gemeenteraden die 
in Ferm Werk participeren. 

  

11. Motie kaderstelling programma duurzaam Woerden 
De motie wordt ook door de fracties van Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes ingediend. 
 
Gemeenteraad: 
De raad voert een kort debat over onder meer: 

- Initiatief jongeren / Jan Terlouw 
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- Wens om een breed gedragen actieprogramma 
- Scenario’s in tijd, intensiteit en geld 
- Rol samenleving / rol overheid 
- Relatie met juni-overleg 
- Hoe om te gaan met verschillende relaterende 

beleidsuitgangspunten? 
- Kaderstelling door de raad 
- Toezeggingen in commissie Ruimte 
 

College: 
Wethouder Haring geeft aan dat 1 april de actieplannen gereed zullen zijn. 
Daarin zijn beleidsuitgangspunten opgenomen. Daar waar mogelijk zijn 
dilemma’s of afwegingen opgenomen. Zo dat niet mogelijk is, wordt 
aangegeven wanneer deze afwegingen wel aan de orde kunnen komen. 
Zoveel als mogelijk worden daarbij verschillende scenario’s in beeld 
gebracht. 
Het participatieproces zal worden geëvalueerd en de resultaten worden ter 
kennis van de raad gebracht.  
Het college zal de route naar Woerden duurzaam 2030 zeker in de geest 
van de motie invullen. 
 
Conclusie/besluit: 
De motie wordt unaniem aanvaard. Het onderwerp komt in het kader van het 
juni-overleg wederom aan de orde. 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.  
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Lijst van aanwezigen d.d. 23 februari 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 
 Wethouder: T.H.D. de Weger 

  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


