Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 24 mei 2017
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 23.30 uur

Agenda- Onderwerp
punt
1.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Berkhof en de
heer Bakker (beiden VVD). De heer Noorthoek (CDA) verlaat in de loop van
de avond de vergadering tijdelijk in verband met zijn werk.
De heer Nitzschke van tuincentrum De Bosrand spreekt een woord van dank
uit naar de raad in verband met de besluitvorming rondom de
zondagsopenstelling van winkels.
Burgemeester Molkenboer en de heer Van Assem (nestor van de raad)
staan kort stil bij het ongeval bij de sloopwerkzaamheden aan het stadhuis,
waardoor een medewerker van LEK-sloopwerken is komen te overlijden. In
overleg met de familie van het slachtoffer van het ongeval wordt gekeken of
dit op een passende wijze in de nieuwe huisvesting een plek kan krijgen.

2a.

Afscheid de heer H.J. (Heerd Jan) Hoogeveen als raadslid
De raad neemt afscheid van de heer Hoogeveen middels speeches van de
heer Van Assem (nestor van de raad), de heer Becht (fractievoorzitter D66)
en de burgemeester. Tenslotte spreekt de heer Hoogeveen zelf nog enkele
woorden uit.

2b.

Installatie de heer T.J. (Tom) Boersma als raadslid
De heer Boersma legt ten overstaan van de raad de belofte af.

3.

Vaststellen agenda
De heer Brouwer (CU-SGP) verzoekt, als mede-indiener, de motie
Investeringsfonds Sociaal Domein van de agenda af te halen. Daarnaast
wordt de agenda aangepast op de agendapunten 10 (Raadsvoorstel inzake
verhuur molen De Windhond) en 15 (motie Woningbouw Harmelen),
waarvoor publiek aanwezig is, en de voorrang voor de agendapunten 8
(Raadsvoorstel inzake integraal armoedebeleid) en 13 (motie grip op
gebiedsontwikkeling Snellerpoort) die in de voorgaande vergadering zijn
doorgeschoven naar deze vergadering.
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De agenda wordt aangepast vastgesteld.
10.

Raadsvoorstel (17R.00033) inzake verhuur molen De Windhond
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Woonplaats van de molenaar
- Privacy van de molenaar
- Partij waaraan de molen zou moeten worden verhuurd
- Openstelling van de molen voor het publiek, ook op zondag
- Icoon voor Woerden / toerisme
- Nadere plannen / overeenkomst t.z.t. voorleggen aan de raad
- Vrijwilligers
- Museum
- Rendement (financieel en maatschappelijk)
De fracties van STERK Woerden en LijstvanderDoes dienen een
amendement inzake molenaar woon in de molen in, dat gaandeweg het
debat wordt aangepast (onderdeel 2 wordt geschrapt).
College:
Wethouder Ten Hagen meldt dat de molenaar onder voorwaarden wel
bereid zou zijn om de molen op zondag open te stellen. Het college heeft
met het voorstel beoogd om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de
belangen van alle betrokkenen.
Conclusie/besluit:
- Het amendement wordt aanvaard. Vóór hebben gestemd de fracties
van D66, Inwonersbelangen, CU/SGP, LijstvanderDoes en STERK
Woerden (17), tégen hebben gestemd de fracties van CDA (de heer
Noorhoek heeft tijdelijk de vergadering verlaten), Progressief
Woerden en VVD (11).
- Het (door het amendement gewijzigde) voorstel wordt aangenomen.
Vóór hebben gestemd de fracties van D66, Inwonersbelangen,
CU/SGP, LijstvanderDoes, STERK Woerden en de heer Van
Meijeren (CDA, met stemverklaring) (18), tégen hebben gestemd de
fracties van Progressief Woerden, VVD en de leden Draisma,
Ekelschot, Hollemans, Van Soest, Streng (allen CDA, de heer
Noorthoek heeft tijdelijk de vergadering verlaten) (10).

15.

Motie woningbouw Harmelen
De fracties van CDA, Inwonersbelangen, Progressief Woerden en
LijstvanderDoes dienen een motie inzake de woningbouwplannen in
Harmelen in, mede naar aanleiding van de discussie over dit onderwerp in
de vergadering van de commissie Ruimte.
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Relatie met woonvisie en strategische woningbouwplanning
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-

Gevolgen van de motie
Optimalisatiemogelijkheden voor plannen
Mogelijkheden voor sociale woningbouw
Vragen over zorgvuldigheid van eerdere besluitvorming /
betrouwbaarheid van de overheid
CPO op een andere locatie / gewekte verwachtingen naar CPO
De motie als poging om weer in Harmelen met elkaar in gesprek te
komen
Wens om niet te bouwen in polder Haanwijk

College:
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat het college met de punten 2 t/m 5
onder “verzoekt het college” overweg kan, maar niet met punt 1. Punt 1 is
qua huidige formulering (“heroverwegen”) onuitvoerbaar. Hij gaat voorts in
op de weerstand in Harmelen bij het presenteren van plannen.
Betrouwbaarheid van de overheid is voor het college een uiterst belangrijk
gegeven. Hij verzoekt de raad heel duidelijk te zijn in het te nemen besluit.
De vergadering wordt meerdere malen langdurig geschorst.
Conclusie/besluit:
De motie wordt ten aanzien van punt 1 onder “verzoekt het college”
aangepast. Dit punt wordt als volgt geformuleerd:
“In overleg te treden met de initiatiefnemers van CPO Amaliahof om te
overwegen of deze locatie een grotere bijdrage kan leveren aan de
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Woerden, zoals verwoord
in de woonvisie;”
De gewijzigde motie wordt unaniem aanvaard (29).
Het college zegt toe de planvorming rondom de woningbouw in Harmelen
voortvarend te zullen oppakken en de raad een integrale invulling van alle
beoogde locaties voor te leggen.
8.

Raadsvoorstel (17R.00142) inzake integraal armoedebeleid
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Vasthouden aan scenario 1
- Wezenlijke verandering van beleid in scenario 3
- Noodzaak om scenario 3 nog nader uit te werken
- Resultaatgericht werken
- Monitoring van de (individuele) resultaten
De fracties van VVD, Inwonersbelangen en CDA dienen een amendement in
met betrekking tot output (outcome) op armoedebeleid.
College:
Wethouder Koster geeft aan dat er bij het gekozen scenario een nadere
uitwerking komt. Dit zou hooguit over outcome-monitoring moeten gaan,
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maar niet over output. De uitwerking zal vanaf nu plaatsvinden, zodat in
2018 daadwerkelijk tot uitvoering wordt overgegaan. Bij het plan van aanpak
zullen evaluatiecriteria worden gesteld.
Conclusie/besluit:
- Het amendement heeft evenveel stemmen vóór (fracties van CDA,
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (14) als tegen (fracties
van D66, Progressief Woerden, CU/SGP en STERK Woerden (14).
De besluitvorming over het amendement en het voorstel wordt daarom
aangehouden tot een volgende vergadering.
4.

Vragenhalfuur voor raadsleden
1. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) biedt een rapport over Lokale
media en informatievoorziening en een eigen krant aan.
Hij stelt daarbij de raad voor een informatiebijeenkomst te organiseren over
het onderwerp lokale media en informatievoorziening. Als dat gaat leiden tot
een verbetering van de informatievoorziening in Woerden over Woerdense
onderwerpen dan is dat in het belang van Woerden en haar inwoners en
daarmee van de lokale democratie. Deze oproep wordt breed ondersteund
en doorgeleid naar de Agendacommissie ter invulling.

5.

Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20 april 2017
De raad besluit de besluitenlijst van de raadsvergadering d.d. 20 april 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 (17R.00249) inzake verordening tegemoetkoming
meerkosten zorg gemeente Woerden 2017;
- Raadsvoorstel (17R.00204) inzake visbeleidsplan gemeente
Woerden 2017-2024 en wijziging APV;
- Raadsvoorstel (17R.00258) inzake vaststellen bestemmingsplan
Johan de Wittlaan 13 in Woerden;
- Raadsvoorstel (17R.00253) inzake concept begroting 2018
Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
- Raadsvoorstel (17R.00173) inzake vaststelling
paraplubestemmingsplan Parkeernormen,
worden unaniem door de raad aanvaard.

9.

Raadsvoorstel (17R.00261) inzake Begroting Ferm Werk 2018 - 2021
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 mei 2017.

11.

Raadsvoorstel (17R.00200) inzake voorbereidingsbesluit Hazelaarstraat
2-16
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 mei 2017.
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12.

Raadsvoorstel (16R.00742) inzake verduurzamen sporthallen en
gymzalen
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 mei 2017.

13.

Motie grip op gebiedsontwikkeling Snellerpoort
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 mei 2017.

14.

Motie huisartsenpost Woerden
Aangehouden tot de voortzetting van de vergadering op 30 mei 2017.

16.

Sluiting
De voorzitter schorst de vergadering om 23.30 uur tot dinsdag 30 mei, 20.00
uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 24 mei 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: E.M. Geldorp

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

= aanwezig
= afwezig
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