Besluitenlijst van de
raadsvergadering
Datum: 25 januari 2018
Opening: 20.00 uur

Sluiting: 23.45 uur

Agendapunt
1.

Onderwerp

2.

Vaststellen agenda
De moties vreemd aan de orde van de dag:
 Motie Instellen Bomenbeleidsplan;
 Motie 1.000 bomen terug in 2018
 Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en begeleiding
KOPP kinderen;
 Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage
verkeersmaatregelen;
 Motie Faciliteer de jongeren om naar het stembureau te gaan en
laat ze hun eigen toekomst bepalen;
 Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden
(Inwonersbelangen en LijstvanderDoes);
worden respectievelijk als agendapunten 12a, 12b, 13, 14, 15 en 16 aan de
agenda toegevoegd.

Opening en mededelingen
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
 De leden Van Iersel (LijstvanderDoes) en Vierstra (Progressief
Woerden) zijn verhinderd.

De agenda wordt verder conform vastgesteld.

3.

Vragenhalfuur voor raadsleden
1. D66 inzake vervolgproces Binnenstadsvisie
Vragensteller: de heer Becht
De heer Haring beantwoordt de vragen. Hij geeft aan de visie nog aan te
kunnen leveren om vóór de zomer te kunnen bespreken in de raad.
2. Inwonersbelangen inzake (verbetering) snelheidsaanduidingen rond
de kruising Wulverhorstbaan-Europalaan/Noordzee
Vragensteller: de heer Peters
Wethouder Ten Hagen stemt in met het verzoek van de fractie van
Inwonersbelangen om te kijken naar mogelijke maatregelen.
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3. Progressief Woerden inzake veiligheid rotonde Wulverhorstbaan
Vragensteller: de heer IJpma
De urgentie van de vragen is vóór de vergadering komen te vervallen.

4.

Vaststellen besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 2 en 7
november 2017 en de besluitenlijst van de raadsvergadering van d.d.
20 december 2017
De raad stelt de gewijzigde besluitenlijst van de raadsvergaderingen van 2
en 7 november 2017 en de besluitenlijst van 20 december 2017
ongewijzigd vast.

5.

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
De fractie van ChristenUnie-SGP wenst de raadsinformatiebrief
(17R.101077) inzake toekomstige ontwikkelingen Stichting
Welzijn Woerden te behandelen in de commissie Welzijn.
De wijze van afdoening van de lijst van ingekomen stukken wordt met
inachtneming van bovenstaande vastgesteld zoals voorgesteld.

6.

Hamerstukken
De raadsvoorstellen:
 (H-1) Raadsvoorstel (17R.01033) inzake bestuurlijke
vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
 (H-2) Raadsvoorstel (17R.00990) TPE-infillmateriaal bij aanleg v.v.
VEP en v.v. Kamerik;
 (H-3) Raadsvoorstel (17R.00991) SMS-actie drugsgebruikers;
 (H-4) Raadsvoorstel (17R.00756) Krediet voteren ten behoeve van
de aankoop van de percelen aan de van der Valk Boumanlaan
worden met algemene stemmen door de raad aanvaard.

7.

Raadsvoorstel (17R.00833) Benoeming de heer M.J.W. Tobeas als
raadsgriffier
Conclusie/besluit
 Het wordt voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
 De heer Tobeas legt ten overstaan van de raad de verklaring en
belofte af.

8.

Raadsvoorstel (17R.01052) Organisatieontwikkeling
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Amendement temporiseren investeringen zaakgericht werken
 Belang van aansluiting interne organisatie op ontwikkelingen buiten
 Huidige klanttevredenheid
 Combinatie overheid en ICT
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College
Burgemeester Molkenboer reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad.
Conclusie/besluit
 Het amendement temporiseren investeringen zaakgericht werken
wordt aanvaard. Voor stemmen de fracties van ChristenUnie-SGP,
D66, CDA en Progressief Woerden, VVD (21), tegen de fracties van
STERK Woerden, Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (8).
 Het raadsvoorstel wordt aanvaard. Voor stemmen de fracties van
ChristenUnie-SGP, D66, CDA en Progressief Woerden, VVD en
STERK Woerden (23), tegen stemmen de fracties van
LijstvanderDoes en Inwonerbelangen (6).

9.

Raadsvoorstel (17R.00978) inzake Sturing op verbonden partijen
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Amendement Sturing op Verbonden Partijen
 De inzet van raadsinformateurs en een alternatief voor dit
instrument
 De tijd nemen voor de beeldvorming over dit onderwerp en het
raadsvoorstel aan te houden
Conclusie/besluit
Het voorstel wordt na een ordevoorstel van de agenda verwijderd en komt
terug in de nieuwe raadsperiode.

10.

Raadsvoorstel (17R.01008) Integraal PGB
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Invloed van de raad in dit dossier en informatievoorziening vanuit
het college
 De fase dat de Algemene maatregel van bestuur loopt te duiden als
experimenteerfase
 Medio 2019 opnieuw agenderen om een besluit te nemen over het
vervolg
College
Wethouder Koster reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad. De wethouder zegt de raad toe nog zorgvuldiger
en actiever de raad op de hoogte te houden van de ervaringen van
Woerden en anderen.
Conclusie/besluit
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
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11.

Raadsvoorstel (17R.01007) Dekkingsvoorstel organisatiekosten
Sociaal Domein
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Amendement doelstellingen en monitoring uitbreiding formatie
Sociaal Domein
 Motie van treurnis
 Informatievoorziening aan de raad
 Complexiteit van het beleidsterrein en de stijgende lijn
 Successen binnen het sociaal domein
 Signaal van amendement en waardering voor de ambtelijke
organisatie
College
Wethouder Haring en wethouder Koster reageren namens het college op
de vragen en opmerkingen uit de raad. Wethouder Haring geeft aan dat het
college de raad eerder deelgenoot had moeten maken van de ontstane
problemen in budget en formatie. Wethouder Koster biedt haar excuses
voor de verkeerde inschattingen die zij heeft gemaakt in de
informatievoorziening richting de raad. Zij ziet het amendement als
wenselijke aanvulling. Zij verwacht de raad per kwartaal procesinformatie
en resultaatinformatie te kunnen geven door een nieuwe wijze van
informatiemanagement. In reactie op het 3e punt uit het amendement geeft
zij aan dat de kosten voor Cumulus enkel drukken op het Sociaal Domein.
Wethouder Koster geeft aan te begrijpen waarom er een motie van treurnis
te begrijpen, maar deelt niet alle punten uit de motie.
Conclusie/besluit
 Het amendement doelstellingen en monitoring uitbreiding formatie
Sociaal Domein wordt aanvaard. Voor stemmen de fracties van
CDA (met stemverklaring), ChristenUnie-SGP, VVD, Progressief
Woerden, D66 en LijstvanderDoes (23), tegen de fracties van
STERK Woerden en Inwonersbelangen (6).
 Het raadsvoorstel wordt aanvaard. De fractie van STERK Woerden
stemt tegen (2), de overige fracties voor (27).
 De motie van treurnis wordt aangenomen. Voor stemmen de
fracties van CDA, ChristenUnie-SGP, VVD en STERK Woerden
(15), tegen de fracties van LijstvanderDoes, Progressief Woerden,
Inwonersbelangen en D66 (14).

12a
12b

Motie Instellen Bomenbeleidsplan
Motie 1.000 bomen terug in 2018
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Noodzaak voor apart beleid of onderdeel maken van IBOR
 Het juiste moment om te vragen om een beleidsplan
 Het onderhoudsniveau bomen
 Aanplanten binnen budgetten IBOR
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Meerkosten van de versnelling
Afwachten van uitkomsten taskforce IBOR
Bomen in verkiezingsprogramma’s

College
Wethouder Ten Hagen reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad en gaat in op de voor- en nadelen van bomen. Hij
zou graag eerst een gesprek met de raad aangaan over de ontwikkelingen
die al plaatsvinden en de complexiteit rond het plaatsen van nieuwe
bomen.
Conclusie/besluit
 De motie Instellen Bomenbeleidsplan wordt verworpen. Voor
stemmen de fracties van LijstvanderDoes, Inwonersbelangen en
STERK Woerden (8), tegen de fracties van CDA, D66, Progressief
Woerden, ChristenUnie-SGP en VVD (21).
 De motie 1.000 bomen terug in 2018 wordt verworpen. Voor
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en STERK Woerden (8), tegen
de fracties van CDA, D66, Progressief Woerden, ChristenUnie-SGP
en VVD (21).

13.

Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en begeleiding
KOPP kinderen
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Aandacht voor bijzondere doelgroepen vs. integrale aanpak Sociaal
Domein
 Effectiviteit en praktische uitvoerbaarheid van de gekozen
communicatiemiddelen
College
Wethouder Haring reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad. Hij geeft aan dat als het college de ruimte krijgt
om deze motie in te interpreteren als in te passen in het beleid, is de motie
uitvoerbaar.
Conclusie/besluit
De motie wordt aanvaard. Tegen stemt de fractie van het CDA (7), de
overige fracties stemmen voor (22).

14.

Motie Gesprek provincie inzake financiële bijdrage
verkeersmaatregelen
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Relatie met het onderzoek naar de randwegen
 Reeds bestaande contacten met de provincie
 Toegevoegde waarde van de nieuwe gesprekken

Pagina 5 van 7

College
Wethouder ten Hagen reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad.
Conclusie/besluit
De motie wordt met algemene stemmen aanvaard.

15.

Motie Faciliteer de jongeren om naar het stembureau te gaan en laat
ze hun eigen toekomst bepalen
Burgemeester Molkenboer zegt toe zich extra in te spannen voor het
betrekken van deze doelgroep. De motie wordt ingetrokken door de
indieners.

16.

Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden
Gemeenteraad
De gemeenteraad bespreekt de volgende onderwerpen:
 Motie als waardering voor werk van college
 Aansluiting bij bestaande voorzieningen
 Toegevoegde waarde van de motie
College
Wethouder Koster reageert namens het college op de vragen en
opmerkingen uit de raad.
Conclusie/besluit
De motie wordt aanvaard. Voor stemmen de fracties van
Inwonersbelangen, LijstvanderDoes, STERK Woerden, VVD, CDA en
Progressief Woerden (21), tegen de fracties van VVD en ChristenUnieSGP (8).

18.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
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Lijst van aanwezigen d.d. 25 januari 2018
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 (plv) griffier: G. Corten

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

= aanwezig
= afwezig
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