
Besluitenlijst van de 
commissie Middelen 
 
  
Datum: 12-02-2014  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 23:06 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond. 
 

  

3. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijsten van de procedure- en de overlegvergadering van 
15 januari 2014 worden conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
Commissie: 

 De commissie besluit na een mondelinge toelichting door de 
burgemeester de toezeggingen 34 (Lokaal Veteranenbeleid), 49 
(Businesscase samenwerking Oudewater-Woerden) en 76 
(Integrale Veiligheid (SUS-wachten)) van de lijst te halen. 

 De commissie besluit na een mondelinge toelichting van 
wethouder Duindam toezegging 13 (duurzaamheid) van de lijst te 
halen. 

 De fractie van het CDA geeft aan dat de brieven van de 
ombudsman die in de planning staan door hen betrokken gaan 
worden bij de informatiebijeenkomst van 13 februari 2014. 
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Hierdoor kan dit nog in te plannen onderwerp geschrapt geworden 
uit de planning. 

 
College: 

 Toezegging 14: burgemeester Molkenboer geeft aan dat er nog 
geen info beschikbaar is. Zodra er meer informatie is krijgt de 
commissie die. De stand van zaken zal met deze mededeling 
worden aangevuld. 

 Toezegging 55 en 79: gelet op de overlap worden deze twee 
toezeggingen gezamenlijk als afgedaan beschouwd na een 
excursie aan de gemeente IJsselstein. De planning is om deze 
excursie in juni te laten plaatsvinden. 

 Toezegging 77: burgemeester Molkenboer geeft aan dat hij nog 
moet overleggen met wethouder Koster. Na dit overleg kan hij met 
een afdoeningsdatum komen. 

 Toezegging 78: burgemeester Molkenboer geeft aan dat het in de 
planning ligt om in juni met een voorstel te komen hoe het 
ingezetenencriterium verwerkt wordt in het coffeeshopbeleid. 
 

  

6. Rondvraag 

Er zijn twee vragenseries aangekondigd voor de rondvraag: 
1. CDA inzake Drugsdebat in Woerden. 
2. Progressief Woerden inzake inbraakcijfers Harmelen. 

 
College: 

 De burgemeester zegt toe om in juni tegelijkertijd met het voorstel 
inzake het ingezetenencriterium bij het coffeeshopbeleid het 
Drugsdebat te organiseren. Hiervoor zullen vragen 6, 7 en 8 uit de 
rondvraag van de fractie van het CDA schriftelijk worden 
uitgewerkt en als onderlegger worden toegevoegd. 

 

  

7. Raadsvoorstel (14R.00012) inzake begroting 2014 ODRU 
Commissie: 

 De commissie vraagt in hoeverre het mogelijk is om een openbare 
besluitenlijst te maken bij het geheime verslag van de besloten 
vergadering tijdens de commissie Middelen van 13 november 
2013. 

 
Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 27 februari 2014. De 
fractie van STERK Woerden behoudt zich het recht voor om bij het 
vaststellen van de agenda van de raadsvergadering voor te stellen dit 
stuk alsnog te bespreken. 
 
Naar aanleiding van de vraag vanuit de commissie over de 
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mogelijkheid van een openbare besluitenlijst voor een besloten deel 
van de vergadering dient ontkennend te worden geantwoord. Hiervoor 
worden de vragenstellers doorverwezen naar artikel 13 
(openbaarheid) van het Reglement van Orde voor de 
raadscommissies. Conform de bepalingen in dit artikel is een apart 
geheim verslag opgemaakt voor de bespreking in beslotenheid. Alleen 
de commissie zelf of de raad kan deze geheimhouding opheffen. Het 
verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van 13 
november 2013 ligt ter inzage in de kluis in de leeskamer van de raad. 
 

  

8. Raadsvoorstel (14R.00036) inzake notitie reserves 
Besluit: hamerstuk in de raadsvergadering van 27 februari 2014. De 
fractie van het CDA behoudt zich het recht voor om bij het vaststellen 
van de agenda van de raadsvergadering voor te stellen dit stuk alsnog 
te bespreken. 
 

  

9. Raadsinformatiebrief (14R.00034) inzake notitie Verbonden 
Partijen 
College: 

 De wethouder zegt toe om de gedane opmerkingen (onder meer 
kalender Ferm Werk, of publiek- of privaatrechtelijk, waarom 
maximering bijsturing op 10%, van te voren expliciet de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid invullen, risicomanagement, 
model Drechtsteden (ook polsen buurgemeenten), kaderstelling en 
toezicht raad hoe in te bedden, vast moment waarop de voortgang 
inzake verbonden partijen met de raad wordt besproken, inbedding 
RKC Woerden, periodiek overleg met deelnemende raden 
(evaluatiemoment), overzichten bestuurlijke vertegenwoordiging en 
rechtsvorm inzake verbonden partijen, actuele lijst van verbonden 
partijen, indicatoren waarop gestuurd kan worden, artikel Ronald 
Bandell ‘raden blijven achter’ VNG magazine 
http://www.vngmagazine.nl/archief/15683/ronald-bandell-
%E2%80%98raden-blijven-achter%E2%80%99) mee te nemen. 
De nog openstaande vragen van STERK Woerden worden 
beantwoord als de fractie de vragen mailt naar de wethouder. 

 
Besluit: de commissie besluit na de gedane toezeggingen door de 
wethouder dat deze raadsinformatiebrief voldoende besproken is. 
 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:06 uur. 
 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 

http://www.vngmagazine.nl/archief/15683/ronald-bandell-%E2%80%98raden-blijven-achter%E2%80%99
http://www.vngmagazine.nl/archief/15683/ronald-bandell-%E2%80%98raden-blijven-achter%E2%80%99
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
  Raadsleden 

  
 Rachid Abarkane  

 George Becht 
 Daniëlle Van den Berg-Kuijf 

 Ingrid Berkhof-de Vos 
 Wout Den Boer 
 Elias Bom 
 Simon Brouwer 
 Janet Buerman 

 Henk van Dam 
 Jaap van der Does 
 Ko Droogers 

 Ane van Ekeren 
 Wim van Geelen 

 Stefan van Hameren 
 Cok Hoogerbrugge 
 Heerd Jan Hoogeveen 

 Bernard de Jong 
 Gerard van der Lit 

 Ruud Mees 
 Gerard Olthof 
 Jos van Riet 

 Barbara Romijn-Ansink 
 Toos van Soest-Vernooij 

 Vera Streng 
 Rinus Tersteeg 
 Frank Tuit 

 Ron Verbeij 

 Roeland Winter 
 Leon De Wit 

 Fractieassistenten 
 

 Marc Rijnders 
 Henny Ekelschot 
 Jolanda Verdoold-Vroedsteijn 
 Job van Meijeren 

 

Reinier Kunst 
Judith Godschalx 

 José Kuipers-Pelzers 
 Frits Huls 
 Frans Gottmer 
 Reem Bakker 
 Ruud Niewold  
 Alicja Verhagen 
 Geert Jan Eissens 
 Eric de Jonge 
 Lieke van Rootselaar 
 

 

 

 

 

 

Marjoke Verschelling-Hartog 
Jelmer Vierstra 
Marieke Van Noort 
Monique Kingma 
Chris van Iersel 
Annette Ambagtsheer-Bannink 
 

 Voorzitter 
  

 Elias Bom 
 George Becht 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 
 Corina Kraan-Molenaar 

  
 College 
  

 Wethouder: C.J. van Tuijl 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 
 Wethouder: mevr. Y. Koster 
 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


