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 datum  woensdag 16 oktober 2019 

 sessie Begrotingscommissie 1  

 opening  20.00 uur sluiting 23.52 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid BEELD 

Toezeggingen 

 Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het eerste kwartaal een 

raadsinformatiebrief ontvangt over de stand van zaken rond cameratoezicht en -

bewaking.  

 Wethouder De Weger zegt toe voor de begrotingsraad paragraaf 5 in de begroting 

aan te passen conform het raadsbesluit over de begroting 2019-2022.  

 Wethouder De Weger zegt toe begin 2020 een raadsinformatiebrief te sturen over 

inwonerparticipatie.  

 Burgemeester Molkenboer geeft aan de raad te willen informeren over de stand van 

zaken rond de brandweer in een bijeenkomst eind november.  

 

De openstaande vraag van mevrouw Van Hoesel (D66) over de gevolgen van het niet 

kiezen voor de bezuiniging ‘Minder strategische capaciteit/strategie/beleid 

organisatiebreed’ wordt schriftelijk beantwoord. 

 

Er worden amendementen en moties overwogen met betrekking tot externe inhuur, 

BOA’s en ondermijning. 

 

2. Onderwijs en sport & Cultuur BEELD 

De heer J. van Leeuwen, voorzitter WTC, spreekt in over de verkeersveiligheid 

sportpark Cromwijck. 

 

3. Sociaal Domein BEELD 

Toezeggingen 

 Wethouder De Weger zegt toe in het voorjaar van 2020 de raad te informeren 
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middels een raadsinformatiebrief of een themabijeenkomst over Beschermd Wonen. 

 Wethouder Becht zegt toe de raad een raadsinformatiebrief te sturen en een 

themabijeenkomst te organiseren over de stand van zaken rond armoedebestrijding. 

 

De openstaande vraag van de heer Hollemans (CDA) over de stijging van kosten van 

maatschappelijk vastgoed wordt schriftelijk beantwoord. 

 

Er worden amendementen en moties overwogen met betrekking een WoerdenPas, 

kwijtschelding en het ambitieniveau Sociaal Domein. 

 

4. Algemene Inkomsten / financiën algemeen Paragrafen en 

bijlagen 
BEELD 

Toezeggingen 

 De wethouder zegt toe dat de raad in december een overzicht krijgt van de 

investeringen die on hold worden gezet.  

 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat er een raadsinformatiebrief in november volgt 

over het te volgen proces voor de strategische heroriëntatie. 

 
De openstaande vraag van mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) over 650 jaar 

Woerden wordt schriftelijk beantwoord. 

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.52 uur. 
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Fractie 
 

 

Raadsleden 
  

 

Fractieassistenten 

      

CDA ☒ Rumo van Aalst   ☐ Henny Ekelschot 

☐ John Boere  ☐ Albin van der Tol 

☒ Arjen Draisma    

☒ Marco Hollemans    

☐ Job van Meijeren    

☐ Toos van Soest     

☐ Vera Streng    

      

LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst  ☐ Janet Visser 

 ☐ Jaap van der Does    

 ☐ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

 ☒ Anno Visser    

      

VVD ☐ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☒ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☒ Jelle IJpma 

☒ Coby Franken  ☐ Laura van der Zande 

☒ Marieke van Noort    

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☒ Daniëlle Bijkerk 

 ☒ Monique Verheyen  ☒ Kees Schouten 

 ☐ Rianne Vrolijk  ☐ Gert Jan Sluijs 

      

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer  ☐ Joppe Dingemanse 

☐ Lia Noorthoek  ☐ Eric de Jonge 

☒ Daphne van der Wind  ☐ Harm van der Wilt 

      

D66 ☐ Tom Boersma  ☒ Constance Tiemens 

☒ Birgitte van Hoesel    

☒ Saskia van Altena    

      

Inwonersbelangen ☐ Hendrie van Assem  ☒ Jeanet de Mari 

    ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

SP ☐ Wilma de Mooij    

      

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☐ Coby Franken ☐ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☐ Toos van Soest 

 ☐ Simon Brouwer ☒ Florian Bos 

 ☐ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 

 

College ☒ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☒ Wethouder George Becht 

 ☒ Wethouder Arthur Bolderdijk 

 ☒ Wethouder Arjan Noorthoek 

  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 

 Griffie ☐ Mark Tobeas 

 ☒ Onno Vliegenthart 

   


