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Besluitenlijst van de 
begrotingscommissie  
 

  
Datum:  13 oktober 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 23.30 uur 
 
  

# Onderwerp en besluit 

- Hervatting 
De voorzitter heropent de vergadering om 20:00 uur. De voorzitter brengt de 
vandaag verschenen raadsinformatiebrief over kunstgrasvelden onder de aandacht 
van de commissie. Het college meldt in de brief dat het graag snel met de raad in 
gesprek gaat over het treffen van maatregelen op korte termijn. De voorzitter vraagt 
de commissie om kennis te nemen van de raadsinformatiebrief en indien gewenst 
een verzoek te doen voor agendering van de brief. 

 

  

7. Programma 4: Cultuur, economie en milieu  
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Ontwikkeling bedrijventerrein Middelland 

 Citymarketing 

 Ambities en planning klimaatneutraal en zonnepanelen 

 (Locaties) schuifruimte en rol/invloed gemeenteraad 

 Aanpassing verordening winkeltijden 

 Kosten inhuur marktmeester 

 Verwerking motie geluidswal 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie.  
 
Wethouder Haring zegt toe: 

 De raad op korte termijn te informeren over de stand van zaken rond de 
schuifruimte, het overleg met de provincie en de mogelijke locaties; 

 De raad begin 2017 te informeren over de visieontwikkeling Middelland. 
 
Wethouder De Weger zegt toe een voorstel naar de raad te sturen inzake de 
verduurzaming van accommodaties. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende moties en amendementen aangekondigd 
of overwogen: 

 Amendement inzake ontwikkeling Middelland (CDA) 

 Amendement inzake zonnepanelen geluidswal (STERK Woerden) 

 Motie inzake betrekken wonen en werken bij citymarketing (D66) 
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8. Programma 5: Onderwijs en sport 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Stimuleren van belangstelling voor techniek en zorg in het onderwijs 

 Zwemdiploma’s 

 Hechtingsproblematiek 

 Ontheffing leerplicht en schoolverzuim 

 Toegankelijkheid speeltuinen voor kinderen met een handicap 

 Fitnessmogelijkheden en beweegprogramma’s 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Wethouder Haring zegt toe: 

 De raad te informeren over de scholenbouw in Kamerik; 

 De raad in het eerste kwartaal in plaats van het tweede kwartaal van 2017 
te informeren over inzet van vakleerkrachten (1.6.1). 

 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende moties aangekondigd of overwogen: 

 Motie inzake tegengaan ontheffing leerplicht (Progressief Woerden) 

 Motie inzake onderwijszorgarrangementen in het MBO (Progressief 
Woerden) 

 Motie inzake schoolverzuim (VVD/Progressief Woerden) 

 Motie inzake hechtingsproblematiek (VVD) 
 

  

9. Programma 6: Ruimtelijke ordening en wonen  
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Betrokkenheid gemeenteraad bij de Omgevingswet 

 Doorstroming woningmarkt en wachttijden sociale huurwoningen 

 Versnelling ambities uitvoering woonvisie en realisatie woningbouwplanning 

 Reactie op onderzoeksrapport Hart voor Harmelen 

 Ontwikkeling Snellerpoort 

 Gespreid huisvesten van statushouders 

 Voortgang De kloppende binnenstad 

 Bouwen buiten de rode contouren in Kamerik 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Wethouder De Weger zegt toe: 

 Een informatiebijeenkomst te organiseren over de stand van zaken rond de 
Omgevingswet; 

 De raad te informeren over de reactie op het rapport Hart voor Harmelen. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende amendementen aangekondigd of 
overwogen: 

 Amendement inzake terugdringen wachttijden sociale huurwoningen 
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(Progressief Woerden) 

 Amendement inzake versnelling ambities woningbouw (CDA) 
 

  

10. Programma 7: Algemene inkomsten en paragrafen 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Burgerbegroting en de mogelijkheden voor burgers tot sturing en interactie 

 De grote investeringen in de ambtelijke organisatie en de gevolgen voor de 
begroting 

 De afname van de algemene reserve en de gevolgen voor de 
vermogenspositie 

 Een wel of niet sluitende begroting 

 Borging van de financiële functie in de organisatie 

 Stelposten en kortingen in het Sociaal Domein 

 ICT-coöperatie 
 
College 
Het college beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Wethouder Haring zegt toe om voor de raadsvergadering een aangepast voorstel 
aan de raad aan te bieden waarbij, conform de afspraak uit de auditcommissie, de 
afschrijving van investeringen in maatschappelijk nut in 2016 wordt geëxpliciteerd 
als beslispunt. 
 
Conclusie 
Vanuit de commissie worden de volgende moties en amendementen aangekondigd 
of overwogen: 

 Motie inzake burgerbegroting (D66)  

 Amendement inzake inzet en middelen ambtelijke organisatie 
(Inwonersbelangen) 

 Motie inzake gezonde vermogenspositie (CDA) 

 Motie of amendement inzake kostendekkende hondenbelasting (STERK 
Woerden) 

 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 



Lijst van aanwezigen 13 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 


