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Besluitenlijst van de 
raadsvergadering 
 
 

Datum: 31-10-2013  
Opening: 15:00 uur    Sluiting: 23:50 uur 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 15:00 uur. De leden Van Riet, 
Verbeij, Tersteeg, Droogers en Van den Berg komen later ter vergadering. 

  
2. Vaststellen agenda 

Voorafgaand aan het vaststellen van de agenda herdenkt de raad oud-
raadslid P. Bremmer uit Zegveld. De raad besluit de agenda conform vast te 
stellen, met de aanvulling dat de raad toestaat dat voorafgaand aan de 
begrotingsbehandeling (punt 10) de raadsinformatiebrief inzake bereiken 
overeenstemming met De Wasserij cv - Defensie-eiland kort door het college 
wordt toegelicht.  

  
3.  Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 11 juli 2013 (achter 

gesloten deuren) en 26 september 2013 
De raad besluit beide besluitenlijsten conform vast te stellen. 

  
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform 
vastgesteld, met inachtneming dat: 

- Nummer 23 (brief 13.026975 Vereniging van kadewoning eigenaren 

Balatonmeer Oost en West inzake waterweg aansluiting tussen de 
recreatiepias en de Oude Rijn) wordt betrokken bij de discussie over 
het groenblauwe structuurplan. 

  
5. Vragenhalfuur voor raadsleden 

Er is één vragenserie aan de orde geweest: 
1. De fractie van Progressief Woerden heeft vragen gesteld over 
stormschade en vervanging van omgevallen bomen. 
Het college zegt in de beantwoording toe dat de raad vóór de winter een rib 
ontvangt waarin de aanpak van de opgelopen schade en de maatregelen om 
die schade te verhelpen beschreven worden, alsmede het 
verzekeringsaspect daarvan. 
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6. Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 

 Raadsvoorstel (13R.00172) inzake rekenkameronderzoek 
vergunningverlening WABO (werkwijze) 

 Raadsvoorstel (13R.00305) inzake vaststellen bestemmingsplan 
"herontwikkeling Campina-terrein" 

 Raadsvoorstel (13R.00160) inzake verruiming van het welstandsbeleid 
door het uitbreiden van het aantal welstandsvrije gebieden in de 
gemeente 

 Raadsvoorstel (13R.00314) inzake zienswijze tweede  gewijzigde 
programmabegroting 2013 VRU 

worden unaniem conform door de raad aangenomen. 
  

7. Raadsvoorstel (13R.00265) inzake subsidie Thuishuis uit Wmo-reserve 
Gemeenteraad: 
Over het voorstel vindt hoofdelijke stemming plaats. Vóór hebben gestemd 
de leden: Abarkane, Den Boer, Bom, Buerman, Droogers, Van Ekeren, Van 
Geelen, Hoogerbrugge, De Jong, Van der Lit, Olthof, Van Riet, Van Soest en 
Streng (14); 
Tégen hebben gestemd de leden: Becht, Van den Berg, Berkhof, Brouwer, 
Van Dam, Van der Does, Van Hameren, Hoogeveen, Mees, Romijn, Tuit,  
Winter en De Wit (13). 
Het voorstel is conform  aanvaard. 
 
College: 
Het college zegt toe binnen een zo kort mogelijke termijn de raad: 

1. Te informeren over de wijze waarop het project wordt geëvalueerd, 
alsmede de criteria van de evaluatie. 

2. De raad een toetsingskader voor experimenten / pilots binnen het 
sociale domein voor te leggen. 

  
8. Raadsvoorstel (13R.00300) inzake leidraad herstructurering 

bedrijventerreinen gemeente Woerden 
Gemeenteraad: 
De besluit unaniem (27 leden aanwezig) het voorstel conform te 
aanvaarden. 
 
College: 
Het college zegt toe de Ruimtelijke Structuurvisie naar aanleiding van het 
intrekken van het voorkeursrecht op percelen in de polder 
Kromwijkerwetering-west aan te passen zodra er overeenstemming is met 
de provincie over alternatieve (schuif)ruimte voor bedrijventerreinen. 
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9. Raadsvoorstel (13R.00322) inzake businesscase samenwerking 

Oudewater – Woerden 
Dit agendapunt wordt voorgezeten door raadslid Hoogerbrugge. 
Gemeenteraad: 
De raad besluit het voorstel gewijzigd aan te nemen: 
1. de bijgevoegde businesscase vast te stellen; 
2. de colleges van Oudewater en Woerden opdracht te geven besluiten de 

verdere implementatie van de ambtelijke samenwerking tussen 
Oudewater en Woerden ter hand te nemen, conform het DVO-model met 
als ingangsdatum 1 januari 2015; 

3. ten behoeve van incidentele kosten € 631.180,- op te nemen als 
voorziening in de begroting; 

4. in de begroting een bestemmingsreserve “samenvoeging ambtelijke 
organisaties Oudewater - Woerden” ter hoogte van € 368.820,- op te 
nemen om risico’s op te vangen zoals benoemd in hoofdstuk 9 van de 
businesscase. 

Ingediende amendementen van CDA inzake creëren bestemmingsreserve 
frictiekosten, van VVD en Progressief Woerden inzake schrappen 
risicovoorziening en van D66 inzake informatiemomentum college in het 
geval van overschrijdingen worden ingetrokken. 
 
Voor het (gewijzigde) besluit hebben gestemd de fracties van CDA, VVD, 
Progressief Woerden, D66 en CU/SGP (23), tegen hebben gestemd de 
fracties van STERK Woerden en LijstVanderDoes (6). 
  
College: 
Het college zegt toe de raad jaarlijks voldoende uitgebreid en volledig te 
informeren over de voortgang, de risico’s en de gemaakte uitgaven met 
betrekking tot de ambtelijke samenvoeging Oudewater – Woerden. 
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10. Raadsvoorstel (13R.00315) inzake Begroting 2014 
De raad besluit voorafgaand aan de start van dit agendapunt, naar 
aanleiding van de toelichting van wethouder Schreurs op rib 13R.00377 
unaniem de geheimhouding op te heffen van: 

1. Raadsbesluit 13R.00260 van 11 juli 2013 inzake bepaling standpunt 
inzake voortgang Defensie-eiland; 

2. Notulen raadsvergadering achter gesloten deuren van 11 juli 2013. 
 
De fractie LijstVanderDoes was bij de stemming over de begroting niet 
aanwezig. 
 
Gemeenteraad: 
Een (gewijzigd) amendement (A1) van de fractie van STERK Woerden 
inzake structurele extra middelen voor IBOR is verworpen. Voor hebben 
gestemd de fracties van CDA, STERK Woerden en het lid Brouwer 
(CU/SGP) (12), tegen hebben gestemd de fracties VVD, Progressief 
Woerden, D66 en de leden Van Dam en De Wit (beiden CU/SGP) (16). 
 
Een amendement (A2) van D66 en Progressief Woerden is vanwege 
toezeggingen terzake door het college ingetrokken. 
 
De Begroting 2014 is door de raad aanvaard. Voor hebben gestemd de 
fracties VVD, Progressief Woerden, D66 en CU/SGP (17), tegen hebben 
gestemd de fracties van CDA en STERK Woerden (11).  
 
Een motie van CDA en LijstVanderDoes inzake verlaging parkeertarieven 
parkeergarage Binnenstad (M-1) is verworpen. Voor de motie heeft gestemd 
de fractie van het CDA (6), daartegen de fracties van VVD, STERK 
Woerden, Progressief Woerden, D66, CU/SGP (22).  
Een motie van de VVD inzake projecten (M2) is vanwege toezeggingen 
terzake door het college ingetrokken. 
 
Een motie van VVD, Progressief Woerden en CU/SGP inzake 
brandweerkazernes / VRU (M-3) is vanwege toelichting door de 
burgemeester  aangehouden.  
 
Een motie van Progressief Woerden, D66, VVD, LijstVanderDoes en 
Cu/SGP inzake Ferm Werk (M-4) is aanvaard. Voor de motie hebben 
gestemd de fracties van VVD, Progressief Woerden, D66 en CU/SGP (17), 
daartegen de fracties van CDA en STERK Woerden (11). 
 
Een motie van Progressief Woerden inzake gemeenschappelijke regelingen 
(M-5) is verworpen. Voor de motie heeft gestemd de fractie van Progressief 
Woerden (5), daartegen de fracties van CDA, VVD, STERK Woerden, D66, 
CU/SGP (23). 
 
Een motie van STERK Woerden over beëindiging beïnvloeding (super-) 
marktwerking is verworpen. Over de motie is hoofdelijk gestemd.  
Vóór hebben gestemd de leden: Van den Berg, Den Boer, Bom, Buerman,  
Van Ekeren, Van Hameren, Olthof, Tuit en Winter (9); 
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Tégen hebben gestemd de leden: Abarkane, Becht, Berkhof, Brouwer, Van 
Dam, Droogers, Van Geelen, Hoogerbrugge, Hoogeveen, De Jong, Van der 
Lit, Mees, Van Riet, Romijn, Van Soest, Streng, Tersteeg, Verbeij en De Wit 
(19). 
 
College: 
Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling zegt het college toe: 

1. Het college zal in gesprek gaan met de cultuursector over 
kwaliteitscriteria rondom het cultuuraanbod. 

2. Het college zal de raad een notitie voorleggen inzake privacy in 
relatie tot (uitvoering van de) jeugdzorg. 

3. In een informatiebijeenkomst komt het onderwerp 
brandweerkazernes / VRU aan de orde. 

4. De strekking van de motie inzake projecten (M-2) wordt in de 
reguliere bestuursrapportages meegenomen. 

5. In een informatiebijeenkomst komt het onderwerp IBOR in relatie tot 
financiële middelen aan de orde. Onder meer wordt bekeken welke 
achterstanden er in het onderhoud zijn en hoe deze eventueel 
kunnen worden ingelopen. 

6. Het college treedt in overleg met het dorpsplatform Harmelen over 
(her)inrichting van de dorpsstraat mede in relatie tot de 
verkeersveiligheid. 

7. De raad ontvangt een raadsinformatiebrief waarin onder meer 
rondom Ferm Werk is opgenomen: analyse van de 
kostenontwikkeling binnen De Sluis, de DVO (beïnvloedbaar en niet-
beïnvloedbaar) en verdeling verantwoordelijkheden GR versus NV.  

8. College zal zich voor het uiterste inspannen om de bouw van de 
nieuwe school Harmelen binnen anderhalf jaar (voorjaar 2015) 
gerealiseerd te hebben. Dit aspect wordt in de commissievergadering 
Ruimte van 7 november kort toegelicht qua (on)mogelijkheden. 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:50 uur. 
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Lijst van aanwezigen d.d. 31 oktober 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Raadsleden 
  

 R. Abarkane  
 G.F. Becht 
 Mevr. D. van den Berg-Kuijf 
 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 Mevr. J.V. Buerman 
 H. van Dam 
 J.C. van der Does (tot 23.30 uur)  
 J.A.G.W. Droogers (v.a. 15.45 uur) 
 A. van Ekeren 
 W. van Geelen 
 S. van Hameren 
 C.M. Hoogerbrugge 
 H.J. Hoogeveen 
 B. de Jong  
 G.C.H. van der Lit 
 R.A. Mees 
 G. Olthof 
 J.A.G. van Riet (v.a. 15.30 uur) 
 Mevr. B.J. Romijn-Ansink 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 
 Mevr. V.S.M. Streng 
 Q.J. Tersteeg (v.a. 17.15 uur) 
 F. Tuit 

 Raadsleden vervolg 
  

 R. Verbeij (v.a. 16.30 uur)  
 R.B. Winter 
 L.P. de Wit 

  
 Overige aanwezigen 
  

    De voorzitter: V.J.H. Molkenboer  
 De griffier: E.M. Geldorp 

  
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: Y. Koster-Dreese 

  
  
  
  
  

 = aanwezig 
 = afwezig 

  


