Besluitenlijst van de
Begrotingscommissie
Datum: 14 oktober 2015
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23:13 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met in acht name van het feit dat
agendapunt 6 wordt doorgeschoven naar morgenavond. Dit in
verband met het feit dat dan voldoende ambtelijke ondersteuning kan
worden geboden (nu nog de nasleep van de vluchtelingenopvang).

3.

Spreekrecht burgers
Er heeft zich één burger gemeld voor het spreekrecht. De heer
Verbeek spreekt in over het onderwerp Brede School Kamerik. Na de
bijdrage van de heer Verbeek heeft de commissie geen verdere
vragen en/of opmerkingen.
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl.

4.

Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Auditcommissie:
Voorafgaand aan de begrotingscommissie is de auditcommissie
bijeen geweest. De heer Van Hameren (de voorzitter) geeft kort aan
wat de bevindingen waren:
 De begroting laat een algehele verbeterslag zien t.o.v. die van
2015.
 Voortaan dienen een stand van zaken/vertrekpunt en
aankondiging van eventuele raadsvoorstellen of
raadsinformatiebrieven te worden opgenomen bij de programma’s.







De commissie wenst een “doorklikbare” begroting, maar vanwege
kostenoverweging gaan we daar nog niet toe over. Wel wordt de
productenbegroting verstrekt.
Doelstellingen dienen concreter / SMARTER te worden
geformuleerd.
De wijze waarop wordt omgegaan met rentetoerekening aan
reserves wordt als verstandig geacht (voorbehoud lid Van
Rensen).
Dat zelfde geldt voor de afschrijving tot restwaarde (grond).
De begroting is in zekere mate flexibel m.b.t. indeling; de raad
bepaalt dit zelf.

Commissie:
 De fractie van de ChristenUnie/SGP overweegt een motie in te
dienen inzake ‘in gesprek raken met de dorps- en wijkplatforms’.
De VVD is in eerste instantie positief over de aangekondigde
motie.
 De fractie van D66 overweegt een motie in te dienen inzake
‘investeren in kwaliteit van de organisatie’. De fractie van
Progressief Woerden geeft aan mee te willen denken over deze
motie.
College:
De voorzitter noteert de volgende toezeggingen:
 Het college komt in november met een voorstel richting raad
inzake Proef cameratoezicht, bespreking december (Molkenboer).
Ook wordt er een informatiebijeenkomst over het onderwerp
georganiseerd (zie stand van zaken toezegging 203).
 De burgemeester zal samen met de griffier kijken of er weer een
contactmoment kan zijn met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
om te bezien hoe de samenwerking nader ingevuld kan worden
(Molkenboer; toezegging 226).
 Het college zegt toe om het stuk Woerden zegt ja, tenzij in oktober
aan de raad te zenden, bespreking november/december (Stolk;
opgenomen in planning termijnagenda middelen).
 Het college zegt een Notitie dorps- en wijkplatforms toe voor de
cyclus van december 2015 (De Weger; opgenomen in planning
termijnagenda ruimte).

5.

Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Commissie:
 De fractie van D66 kondigt een tweetal moties aan:
o Motie inzake ‘meer groen in de wijk’
o Motie inzake ‘fietsvriendelijkheid’
 De fractie van LijstvanderDoes kondigt een motie aan inzake
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‘oplaadpunten voor e-bikes’.
De fractie van het CDA kondigt een tweetal stukken in te zullen
dienen:
o Motie inzake ‘parkeren’.
o Amendement inzake ‘het crematorium’.

College:
De voorzitter noteert de volgende toezeggingen:
 Het college zegt toe dat een voorstel inzake duurzaamheid in het
voorjaar van 2016 aan de raad wordt aangeboden (Stolk;
opgenomen in planning termijnagenda ruimte).
 Het college zegt toe om het Meerjaren Onderhoudsprogramma
(MJOP) in de decembercyclus van de commissie Ruimte te
brengen en dan ook aandacht te schenken aan vragen van de
commissie over riolering en glasvezel (De Weger; opgenomen in
planning termijnagenda ruimte).

6.

Sociaal domein
Doorgeschoven naar donderdag 15 oktober 2015 (zie ook agendapunt
2).

7.

Cultuur, economie en milieu
Commissie:
 De fractie van STERK Woerden overweegt een motie in te dienen
over olie- en gaswinning in Woerden (kleine velden; doelstelling
voor 2016).
 De fractie van D66 overweegt een tweetal stukken in te brengen in
de raad:
o Motie inzake ‘open data’
o Amendement inzake ‘Depot van het museum’.
College:
De voorzitter noteert de volgende toezeggingen:
 Wethouder De Weger geeft aan dat hij in het voorjaar het gesprek
met de raad wil aan gaan over het groen op de bastions
(opgenomen in planning termijnagenda commissie ruimte).

8.

Onderwijs en sport
Commissie:
De commissie stelt verschillende vragen aan het college over onder
meer startkwalificaties, WoerdenWijzer, scholenbouw Kamerik,
gymnastiekonderwijs, zwemonderwijs en pesten. Er worden geen
moties of amendementen aangekondigd bij dit programma.
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College:
De voorzitter noteert geen commissie-brede toezeggingen.

9.

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Commissie:
De commissie stelt onder meer vragen over statushouders,
wachttijden voor sociale huurwoningen, vastgoed en actualisering van
bestemmingsplannen.
College:
De voorzitter noteert de volgende toezeggingen:
 Het college zegt een Plan van aanpak woningbouw
(statushouders) toe (Molkenboer; toezegging 227).
 Het college zegt een raadsinformatiebrief toe inzake strategische
woningbouwplanning (Schreurs; toezegging 228).
 Het college zegt toe om de actuele wachttijden voor sociale
huurwoningen naar de raad te zenden (Stolk; toezegging 229).
De voorzitter schorst de vergadering 23:13 uur. Agendapunten 6 en
10 zullen op donderdag 15 oktober 2015 inhoudelijk worden
behandeld door de commissie

10.

Algemene inkomsten en paragrafen.
GESCHORST

11.

Sluiting
GESCHORST

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen
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Lijst van aanwezigen:
Raadsleden

Fractieassistenten

H.A. van Assem
R.C.L. Bakker
G.F. Becht
Mevr. I. Berkhof-de Vos
E.L. Bom
S.C. Brouwer
Mevr. J.V. Buerman
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
H.J. Hoogeveen
C. van Iersel
J. IJpma
L. Issarti
Mevr. M.A.H. Kingma
J.A. van Leeuwen
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
Dhr. J.J. Vierstra

Mevr. J.P. Verdoold
Dhr. T. Boersma
Dhr. T. van den End
Dhr. J. de Kort
Dhr. E. van Deutekom
Dhr. J. Sistermans
Dhr. G.C. Weerelts
Mevr. J.G. Franken
Mevr. A. de Jong
Dhr. G.C.H. van der Lit
Dhr. H.J. de Jonge
Mevr. M. Verschelling-Hartog
Dhr. H.T. Bulk
Mevr. C. Postma-van Iersel
Dhr. R.J. Kunst
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink
Dhr. W. den Boer
Mevr. R. Vrolijk
Voorzitter
Mevr. T. van Soest
Dhr. G.F. Becht
Griffier
Erwin Geldorp
Milan Lucassen

College
Wethouder: T.H.D. de Weger
Wethouder: J.I.M. Duindam
Wethouder: M.J. Schreurs
Wethouder: mevr. Y. Koster
Wethouder: mevr. M.H. Stolk
Burgemeester: V.J.H. Molkenboer
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