Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum:

30 mei 2017
voorzetting van de vergadering van 24 mei 2017

Opening: 20.00 uur

Sluiting:

22.00 uur

Agenda- Onderwerp
punt
-

Heropening
De voorzitter heropent de vergadering om 20.00 uur.
Er is bericht van verhindering ontvangen van de raadsleden Berkhof (VVD)
en Draisma (CDA). De leden Van Noort (Progressief Woerden) en Van
Meijeren (CDA) zijn een gedeelte van de voortgezette vergadering
aanwezig.

9.

Raadsvoorstel (17R.00261) inzake Begroting Ferm Werk 2018 - 2021
Gemeenteraad:
Een door alle fracties ondertekend amendement wordt ingediend dat tot doel
heeft de zienswijze aan te scherpen.
College:
Wethouder Koster neemt de opdracht uit de, door het amendement
aangescherpte, zienswijze mee in het vervolgproces. Deze week heeft zij
gesprekken met haar drie collega’s uit de overige deelnemende gemeenten
van Ferm Werk en betrekt daarin de motie van 23 februari en de zienswijze.
Conclusie/besluit:
- Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard.
- Het (door het amendement gewijzigde) voorstel wordt met algemene
stemmen aangenomen.

11.

Raadsvoorstel (17R.00200) inzake voorbereidingsbesluit Hazelaarstraat
2-16
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Toepassing instrumentarium ruimtelijke ordening voor handhaving
openbare orde
- Ruimte voor ambities ondernemers
- Woonbestemming
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College:
Wethouder Ten Hagen reageert op de vragen uit de commissie. Hij geeft
aan dat door dit besluit er een jaar de mogelijkheid is om de discussie te
voeren over de Hazelaarstraat en ondertussen eventuele toekomstige
ordeverstoringen te voorkomen. Het college is in gesprek met de
ondernemers die nu plannen hebben. Het voorbereidingsbesluit leidt tot de
verplichting om na een jaar het bestemmingsplan te wijzigingen en
duidelijkheid te verschaffen over het overgangsrecht.
Conclusie/besluit:
Het raadsvoorstel wordt aangenomen. Vóór hebben gestemd de fracties van
CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, STERK
Woerden en VVD (23) en tegen de fractie van Inwonersbelangen (4).
12.

Raadsvoorstel (16R.00742) inzake verduurzamen sporthallen en
gymzalen
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Leeftijd van een aantal sportzalen in relatie tot de grootschalige
investeringen en terugverdientijd
- Meest optimale investeringen in duurzaamheid
- Financiële duurzaamheid en degelijkheid
- Belang van (mislopen) subsidies
- Meer gemeentelijk vastgoed dat verduurzaamd dient te worden
- Mogelijkheid maatregelen met een positief rendement
Een amendement wordt ingediend door de fracties van D66, Progressief
Woerden, STERK Woerden en CU/SGP waarbij wordt voorgesteld om 8 in
plaats van 7 sporthallen (bijna) energieneutraal te maken.
College:
Wethouder Ten Hagen spreekt steun uit voor het amendement. Het is van
belang om nu een besluit te nemen in verband met de
subsidiemogelijkheden voor het project. De verwachting van het college is,
op basis van de onderzoek, dat de zalen gedurende de terugverdientijd nog
mee kunnen gaan.
Conclusie/besluit:
- De leden Van Soest (CDA) en Bakker (VVD) geven een
stemverklaring.
- Over het amendement wordt hoofdelijk gestemd. Voor hebben
gestemd de leden Becht, Den Boer, Boersma, Bom, Brouwer, Van
Dam, Eissens, Van der Griendt, IJpma, Issarti, Van Megen, Niewold,
Van Noort en Vierstra (14), tegen de leden Arentshorst, Van Assem,
Bakker, Van der Does, Ekelschot, Van Hameren, Hollemans, Van
Iersel, Kingma, Van Meijeren, Noorthoek, Peters, Van Rensen, Van
Soest en Streng (15). Het amendement wordt verworpen.
- Het voorstel wordt aangenomen. Voor hebben gestemd de fracties
van CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, STERK Woerden en
VVD (22) en tegen de fracties van Inwonersbelangen en
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LijstvanderDoes (7).
13.

Motie grip op gebiedsontwikkeling Snellerpoort
De fracties van D66, Progressief Woerden, STERK Woerden en CU/SGP
dienen een motie in inzake de gebiedsontwikkeling Snellerpoort.
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Verkeersdruk op de Steinhagenseweg
- Andere benadering voor verkeersproblemen en woningbouw
- Inrichten wijken voor doelgroepen
De motie wordt ter vergadering aangepast, waarbij het
mobiliteitsuitgangspunt bij de gebiedsontwikkeling van Snellerpoort wordt
gewijzigd naar het informeren over mobiliteitsuitgangspunten voor
nieuwbouwwijken in het algemeen.
Conclusie/besluit:
De gewijzigde motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

14.

Motie huisartsenpost Woerden
Een door alle fracties ondertekende motie wordt ingediend inzake de
toekomst van een huisartsenpost in Woerden.
Gemeenteraad:
De fracties maken in het debat opmerkingen en stellen vragen over onder
meer:
- Regulier informeren van de raad
- Ontbreken rol in de besluitvorming
- HAP+ als alternatief
College:
Wethouder Koster dankt de raad voor de opdracht. Zij heeft inmiddels
gesprekken gepland voor een overleg met de relevante partijen om te
bespreken of er toch nog mogelijkheden zijn voor de HAP+ variant. De
wethouder geeft aan dat er inmiddels ook contact is met 3 commerciële
partijen over instandhouding van een huisartsenpost en een voorziening
voor spoedeisende hulp.
Wethouder Koster meldt de raad dat de voorzitter van de Raad van Bestuur
van het Antonius heeft aangeboden de raad te informeren over de
besluitvorming.
Conclusie/besluit:
- De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.
- De voorzitter van de Raad van Bestuur van het Antonius Ziekenhuis
wordt uitgenodigd om op korte termijn met de raad of de commissie
Welzijn in gesprek te gaan.
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16.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 30 mei 2017
Raadsleden

Overige aanwezigen

J. Arentshorst
H.A. van Assem
R.C.L. Bakker
G.F. Becht
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
M.A.H. Kingma
S.A.J. van Megen
P.J. van Meijeren (vanaf agendapunt
12)
R.B. Niewold
M.H.T. van Noort (agendapunt 12)
A. Noorthoek
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen
T. van Soest-Vernooij
V.S.M. Streng
J.J. Vierstra

De voorzitter: V.J.H. Molkenboer
De griffier (plv.): O. Vliegenthart

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

= aanwezig
= afwezig
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