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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering  
 
 

 

Datum: 22 februari 2018  
Opening: 20.08 uur    Sluiting: 21.42 uur 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 

 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

 De heer Van Iersel (LijstvanderDoes), mevrouw Berkhof (VVD) en 
mevrouw Van Soest (CDA) zijn verhinderd. 

 

  

2. Vaststellen agenda  
De moties vreemd aan de orde van de dag: 

 Motie wenselijkheid geluidswerende maatregelen aan noordelijke 
zijde Rijksweg A12 

 Motie huisvesten statushouders in Woerden 
worden respectievelijk als agendapunten 7 en 8 aan de agenda 
toegevoegd. 
 
De agenda wordt verder conform vastgesteld. 
 

  

3.  Vragenhalfuur voor raadsleden  
1. Progressief Woerden inzake bomenkap Van Kempensingel 

Vragensteller: de heer Vierstra 
Wethouder Ten Hagen geeft antwoord op de vragen en legt uit wat de 
resultaten zijn geweest van het onderzoek naar de bomen en hoe is 
gecommuniceerd met de omwonenden. In het vervolg laat de gemeente op 
een eerder moment zelf een onderzoek naar de bomen uitvoeren. 
 
De heer Vierstra stelt nadere vragen over de mogelijkheden van uitstel van 
de bomenkap tot nader overleg met de betrokkenen. 
 

2. Inwonersbelangen inzake de kruising Wulverhorstbaan-
Europalaan/Noordzee 
Vragensteller: de heer Peters 

Wethouder Ten Hagen geeft antwoord op de vraag. De heer Peters wordt 
door de wethouder geraadpleegd over de te nemen maatregelen. 
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4.  Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 25 
januari 2018 
De besluitenlijst van 25 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  

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.00797) Wijziging GR AVU als gevolg van 
gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen en benoeming 
(plaatsvervangend) lid algemeen bestuur AVU 

2. Raadsvoorstel (18R.00013) Zienswijze Kadernota 2019 
Veiligheidsregio Utrecht 

3. Raadsvoorstel (18R.00016) zienswijze Kaderbrief Ferm Werk 2019-
2022 

4. Raadsvoorstel (18R.00009) (zienswijze op) voorstel tot oprichting 
van een coöperatie met twee andere GGD’en door de GGDrU 

5. Raadsvoorstel (17R.00953) Herstructureringsprogramma 
bedrijventerreinen gemeente Woerden 2018 – 2030 

6. Raadsvoorstel (17R.00995) beschikbaar stellen van krediet voor de 
circulaire sloop en afwaardering van gebouw Meurs (de Bleek 10) 
en gebouw D (de Bleek 6) 

7. Raadsvoorstel (17R.00983) Benoemen leden 
vertrouwenscommissie t.b.v. functioneringsgesprek met de 
burgemeester; *Stemverklaring de heer Hollemans (CDA) m.b.t. 
deelname van vrouwelijke leden in de commissie* 

worden met algemene stemmen door de raad aanvaard. 
 

  

7. Motie wenselijkheid geluidswerende maatregelen aan noordelijke 
zijde Rijksweg A12 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen: 

 Gevaren van fijnstof 

 Noodzaak tot nader onderzoek of aanleiding 

 Betrekken van kosten en opbrengsten van geluidswerende 
maatregelen 

 
College 
Wethouder Haring reageert op de ingediende motie en vragen uit de 
commissie. Op basis van de geldende normen zijn geen maatregelen 
noodzakelijk. Hij refereert aan de acties op het gebied van actieplan 
Gezonde Samenleving die worden uitgevoerd. Hij stelt dan ook voor dat de 
motie op aangepaste wijze te betrekken in het actieplan. 
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Besluit 
De motie (ter vergadering aangepast) wordt met algemene stemmen 
aangenomen. 
 

  

8.  Motie huisvesten statushouders in Woerden 
Gemeenteraad 
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen: 

 Wens tot huisvesten van statushouders 

 Huisvesten van Woerdense inwoners in de Stadspoort 

 Gezinshereniging 

 Voorzieningen in de Stadspoort 

 Opnamestop gedurende het onderzoek 
 
College 
Wethouder Ten Hagen en wethouder Koster reageren op de motie. 
Ingegaan wordt op de onzekerheid rond het aantal te huisvesten 
statushouders en het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de huidige 
huisvesting. 
 
Conclusie/besluit 
De motie wordt aangehouden tot het onderzoek is afgerond.  
 

  

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.42 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 22 februari 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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: M.J.W. Tobeas 

  
  

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

  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  

  


