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Raadsinformatiebrief (14R.00353) inzake project “Voorzieningen” 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  

Deze Rib wordt op verzoek van de CDA-fractie geagendeerd. Het CDA wenst het 
navolgende met de commissie en de portefeuillehouder -meer in procedurele zin- te 
bespreken.  

1. Het college wil in het najaar de raad informeren/consulteren over het plan van aanpak 
en eventuele kaders voor de discussie vastgoed/maatschappelijke functies in de kernen 
Kamerik, Woerden en Zegveld, aldus de Rib. Conform de aanpak in Harmelen. De 
toezegging (dd 6 maart 2014) van het college inzake de toezending van een lijst met 
bestaand vastgoed, gekoppeld aan bepaalde strategische/niet-strategische functies, 
trekt het college daarmee (eenzijdig) in.                                                                        
Wordt die aanpak voor de overige kernen gedeeld door de commissie? Het lijkt de CDA-
fractie verstandig om op dit moment met elkaar -commissie en portefeuillehouder- 
scherp te krijgen hoe we verder met dit dossier gaan, alvorens over te gaan tot de 
inhoudelijk bespreking van de kaders en het plan van aanpak, later dit jaar.  

2. Daarnaast zou het CDA van het college graag vernemen wat de reikwijdte van het 
plan van aanpak en de kaders is? Welke punten worden de raad voorgelegd? Wat het 
CDA betreft voert de commissie die laatste discussie nog dit jaar, zodat betrokken niet te 
lang in onzekerheid zitten. Ook hier wil het CDA graag afspraken over maken.  

Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd.  

2. Vervolgprocedure 
Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst wel de raad adviseren het 
onderwerp te agenderen, zodat de mogelijkheid bestaat om moties ter zake in te dienen 
of een ander vervolg voor te stellen. 
 
 
 


