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Besluitenlijst van de 
begrotingscommissie  
 

  
Datum:  12 oktober 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 23.30 uur 
 
  

# Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

  

4. Programma 1: Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Regionale samenwerking en de aandacht voor verschillende 
samenwerkingspartners 

 Proactief veiligheidsbeleid 

 Organisatieontwikkeling en de verschillende acties op dit gebied in het 
recente verleden 

 Samenwerking met Oudewater 

 Tekort aan wijkagenten 

 Interactie inwoner/overheid 

 Planning rond acties dierenwelzijnsbeleid 

 Vroegsignalering radicalisering 

 Ontwikkelingen Dunya-rapport 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie en reageert op de 
opmerkingen uit de commissie.  
 
Wethouder Stolk zegt toe dat er in november een raadsinformatiebrief verstuurd 
wordt over de stand van zaken rond de interactie burger-overheid. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende moties en amendementen aangekondigd 
of overwogen: 

 Motie inzake verbonden partijen met rol Rekenkamercommissie (D66) 
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 Motie inzake wijziging openingstijden dienstverlening (buiten kantoortijden) 
(D66) 

 Amendement inzake budget voor flexibele inzet op het gebied van veiligheid 
(CDA/Inwonersbelangen) 

 Amendement inzake het later behandelen van de organisatieontwikkeling 
(Inwonersbelangen) 

 

  
5. Programma 2: Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 (Innovatieve) investeringen reconstructie De Kanis (en het kavelpad) en de 
informatievoorziening richting de raad 

 Financiële verwerking amendement parkeren uit september 2016 

 Stand van zaken Verkeersvisie 

 Vermindering aantal verkeersborden 

 (Rol landelijke overheid bij) bodemdaling 

 Kostendekkendheid van begraven 

 Ambities rond bomenbeheer 

 Registratie meldingen over klachten openbare ruimte 

 Ondersteuning initiatieven voor vermindering zwerfafval 

 Stand van zaken Exercitieveld 

 Betrokkenheid van marktpartijen bij realisatie crematorium 

 Hoge kosten handboek IBOR 

 Belastbaarheid riool 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie.  
 
Wethouder De Weger gaat uitgebreid in op de reconstructie van de Kanis. Na een 
discussie in de commissie zegt de wethouder toe vóór de raadsvergadering een 
raadsinformatiebrief te sturen met uitgebreide (financiële) informatie over de Kanis 
en het kavelpad.  
 
Wethouder Stolk zegt toe dat de raad in januari of februari 2017 een (aangepast) 
voorstel over de verkeersvisie kan behandelen. 
 
Wethouder Haring zegt toe dat de raad in november 2016 het beheerplan begraven 
kan bespreken. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende moties en amendementen aangekondigd 
of overwogen: 

 Motie inzake rijksbijdrage kosten bodemdaling (VVD) 

 Motie inzake dekking kosten parkeren Cromwijck (VVD) 

 Motie inzake vermindering verkeersborden (VVD) 

 Motie inzake bomenbeheer (D66) 
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6. Programma 3: Sociaal domein 
Commissie 
Een groot gedeelte van de commissie is kritisch over de gekozen opzet en de 
indicatoren in dit programma. Opmerkingen worden gemaakt en vragen worden 
gesteld over onder meer het volgende: 

 Concreetheid van de acties en meetbaarheid 

 Verzoek om een toelichting waarom gekozen is voor deze opzet 

 Aandacht voor personen met verward gedrag 

 Inzicht in efficiency-voordelen 

 Alcohol en drugspreventie 

 Aandacht voor praktijkondersteuning 

 Stand van zaken Inwonercloud 
 
College 
Het college gaat in op de opmerkingen uit de commissie over de opzet en 
beantwoordt de vragen. Wethouder Koster stelt dat het, méér dan om gegevens en 
kwantificeerbare resultaten, gaat om de beleving en mening van de inwoners. Zij 
spreekt in dat verband over botsing tussen de systeemwereld en de leefwereld. Zij 
nodigt de raad uit om mee te denken over de opzet van dit programma en aan te 
geven wat de raad wil meten in het Sociaal Domein. 
 
Wethouder Koster zegt toe: 

 vóór de raadsvergaring uit te zoeken of de beleidsimpuls op het gebied van 
schuldhulpverlening ook uit de reserve Sociaal Domein gedekt kan worden 
(i.p.v. de algemene reserve); 

 in oktober 2016 een raadsinformatiebrief aan de raad te sturen inzake 
Cumulus; 

 in januari/februari 2017 een raadsinformatiebrief over aanpak verwarde 
personen te sturen. 

 
Wethouder Haring zegt toe dat de raad binnenkort, in ieder geval nog in 2016, een 
voorstel ontvangt inzake een kader voor preventie. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden verschillende moties en amendementen 
aangekondigd en overwogen. 
 

  

- Schorsing 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 
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Lijst van aanwezigen 12 oktober 2016 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   D. van der Wind-Hoogeveen 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

Voorzitter  G.F. Becht 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


