raadsvergadering | besluitenlijst

1.

datum

donderdag 12 maart 2020

opening

20.00 uur

sluiting

23.20 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Hij legt uit dat hij als plaatsvervangend
voorzitter de vergadering voorzit, omdat de burgemeester de raadsvergadering niet kan
voorzitten in verband met spoedoverleg binnen de Veiligheidsregio Utrecht inzake
maatregelen rond het coronavirus.
De heer Bakker stelt voor om de raadsvergadering te schorsen in verband met het
coronavirus. Raadsleden die niet ziek zijn, maar wel verkouden houden zich aan de
landelijke richtlijn en blijven nu thuis. Zijns inziens leidt dit tot een ondemocratische
situatie. Dit voorstel wordt niet aangenomen. Hierop verlaat de heer Bakker de
vergadering.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Raadsvragen

1. De heer Van der Does stelt namens de heer Van Assem raadsvragen inzake de
positie van de gemeenteraad bij bestemmingsplannen.
Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen en zegt toe graag te zullen

meewerken om de betrokkenheid van de gemeenteraad aan de voorkant bij
lopende ruimtelijke plannen te vergroten.

4.

De inwoner aan het woord
-
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Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 13 februari zonder wijzingen
vast.

5b

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Lid Van Assem geeft aan punten 48 en 50 van de lijst ingekomen stukken binnen Raad
op Donderdag te willen agenderen. Hij stelt hiervoor een voorstel voor de
agendacommissie op.
Het raadsvoorstel (20r.00275) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt
zonder stemming aangenomen.

5c

Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.

6d

Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1. Veilige oversteek Steinhagenseweg Beneluxlaan;
2. Notitie investeringsplanning en autoriseren investeringskredieten kalenderjaar 2020;
3. Vaststellen bestemmingsplan Reijerscop 24a in Harmelen;
4. Nieuwe aanvraag gemeentegarantie stichting 't Oude Landt;
5. Controleverordening en controleprotocol accountantscontrole op de jaarrekening
2019;
worden zonder stemming aangenomen.

6.

Raadsvoorstel vaststellen kaders en participatieproces

Indiening amendement
• Het amendement parkeerbeleid integraal afwegen met deugdelijke participatie,
ondertekend door de leden Van Hout, Van der Does, Bakker, Van Meijeren en Vrolijk
wordt ingediend door de leden Van Hout, Van der Does, Van Meijeren en Vrolijk.
Besluit
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•

•

7.

Het amendement parkeerbeleid integraal afwegen met deugdelijke participatie wordt
in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van Sterk Woerden,
LijstvanderDoes, D66, CDA, CU/SGP en VVD (24), tegen stemt de fractie van
Progressief Woerden (3). Het amendement is aangenomen.
Het geamendeerde raadsvoorstel (20R.01038) vaststellen kaders en
participatieproces, door amendement(en) gewijzigd, wordt in stemming gebracht. Het
raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Witt (Campinaast)

Indiening moties/amendementen
• Het amendement parkeren in wijk Witt, ondertekend door de leden Bos, De Mooij,
Bakker en Den Boer, wordt ingediend door de leden Bos en Den Boer.
• De motie opstellen criteria natuurinclusief bouwen en ontwerpen, ondertekend door
de leden Van Iersel,Van der Does en Bakker, wordt ingediend door de leden Van
Iersel en Van der Does.
• De motie speelgelegenheid in Plan Witt, ondertekend door de leden Franken, Van
der Wind, Boersma, Bos,Van Iersel en Bakker, wordt ingediend door de leden
Franken, Van der Wind, Boersma, Bos en Van Iersel.
Toezeggingen
• Wethouder De Weger zegt toe dat de mogelijkheid bestaat een aantal
parkeerplaatsen aan het plan toe te voegen.
• Wethouder De Weger zegt toe om bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het
Omgevingsplan de intentie van de motie natuurinclusief bouwen en ontwerpen mee
te nemen.
•
•

Het amendement parkeren in wijk Witt wordt ingetrokken.
De motie opstellen criteria natuurinclusief bouwen en ontwerpen wordt ingetrokken.

Besluit
• Het raadsvoorstel (20R.00083) vaststelling bestemmingsplan Witt (Campinaast)
wordt in stemming gebracht. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen
aangenomen.
• De motie speelgelegenheid in Plan Witt wordt in stemming gebracht. De motie is met
algemene stemmen aangenomen.

8.

Raadsvoorstel inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo
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Indiening moties/amendementen
• De motie inhoudelijke kaders Jeugdzorg en Wmo, ondertekend door de leden Van
Noort, Onrust,Van Assem en Bakker, wordt ingediend door de leden Van Noort,
Onrust en Van Assem.
Toezeggingen
• Wethouder de Weger zegt toe de raad te zullen uitleggen hoe het college bij
casemanagement de sturing richting aanbieders wil organiseren en daarbij de vier in
het dictum van de motie ‘inhoudelijke kaders jeugdzorg en Wmo’ genoemde thema’s
toe te lichten.
• Wethouder de Weger zegt toe de raad na 26 maart te informeren via een
raadsinformatiebrief over inkoop, sturing en contracten.
De motie inhoudelijke kaders Jeugdzorg en Wmo wordt ingetrokken.
Besluit
• Het raadsvoorstel (20R.00028) inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo wordt in stemming
gebracht. Het raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen.
•

9.

Raadsvoorstel zienswijze op Kaderbrief 2021 van Ferm Werk

Indiening moties/amendementen
• Het amendement zienswijze op kaderbrief 2021 van Ferm Werk, ondertekend door
de leden Van Assem, Den Boer, Bakker en Onrust, wordt ingediend door de leden
Van Assem, Den Boer en Onrust.
• Het amendement NTW in zienswijze Ferm Werk, ondertekend door lid Franken, Van
Hoesel en Noorthoek, wordt ingediend.
• De motie meters maken, ondertekend door de leden Van Aalst, Franken, Van
Assem, Onrust, Den Boer, Noorthoek,Van der Does, De Mooij en Bakker, wordt
ingediend door de leden Van Aalst, Franken, Van Assem, Onrust, Den Boer,
Noorthoek en Van der Does.
Besluit
• Het amendement zienswijze op kaderbrief 2021 van Ferm Werk wordt in stemming
gebracht. Voor stemmen de fracties van VVD, Sterk Woerden en Inwonersbelangen
(7), tegen stemmen de fracties van Progressief Woerden, LijstvanderDoes, D66,
CDA en CU/SGP (20). Het amendement is verworpen.
• Het amendement NTW in zienswijze Ferm Werk wordt in stemming gebracht. Het
amendement is met algemene stemmen aangenomen.
• Het geamendeerde raadsvoorstel (20R.00109) zienswijze op Kaderbrief 2021 van
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•

10.

Ferm Werk wordt in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van Progressief
Woerden, Sterk Woerden, LijstvanderDoes, D66, CDA en CU/SGP. (23) Tegen
stemmen de fracties van Inwonersbelangen en VVD. (4). Het raadsvoorstel is
aangenomen.
De motie meters maken wordt in stemming gebracht. Voor stemmen alle aanwezige
fracties (24), behalve D66 (3). De motie is aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Indiening moties/amendementen
• De motie oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen,
ondertekend door de leden Noorthoek, Boersma (Marguerite), De Mooij, Den Boer
en Van Hoesel, wordt ingediend door de leden Noorthoek, Boersma (Marguerite),
Den Boer en Van Hoesel.
Besluit
• De motie oproep hulporganisaties opvang alleenstaande minderjarige vluchtelingen
wordt gewijzigd in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van Progressief
Woerden, Sterk Woerden, LijstvanderDoes (m.u.v. lid Van der Does), D66, CDA en
CU/SGP (23), tegen stemt de fracties van VVD en lid Van der Does (4). Het
amendement is aangenomen.

-

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 uur.
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fractie
CDA

☒
☐
☒
☒

raadsleden

voorzitter

☐ Victor Molkenboer

Rumo van Aalst
John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans

griffier

☒ Mark Tobeas

wethouders

☒ George Becht
☒ Arthur Bolderdijk
☒ Arjan Noorthoek
☒ Tymon de Weger

☒ Job van Meijeren
☒ Vera Streng
☒ Toos van Soest
LijstvanderDoes

☒ Lia Arentshorst
☒ Jaap van der Does
☒ Chris van Iersel
☒ Lenie van Leeuwen
☒ Anno Visser

VVD

☒ Florian Bos
☒ Florian van Hout
☒ Simone Onrust

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma
☒ Coby Franken
☒ Marieke van Noort
☐ Jelmer Vierstra
STERK Woerden

☒ Wout den Boer
☒ Monique Verheyen
☒ Rianne Vrolijk

ChristenUnie-SGP

☒ Simon Brouwer
☒ Lia Noorthoek
☒ Daphne van der Wind

D66

☒ Saskia van Altena
☒ Tom Boersma
☒ Birgitte van Hoesel

Inwonersbelangen

☒ Hendrie van Assem

SP

☐ Wilma de Mooij

Fractie Bakker

☐ Reem Bakker
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