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 datum  dinsdag 12 september 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.00 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  
  

2. Spreekrecht burgers 
  

 

Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende vergadering 
op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing gepubliceerd bij het betreffende 
agendapunt. 
 
Er hebben zich geen insprekers aangemeld. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

Mevrouw Willems van het Burgercomité zal bij punt 6 een toelichting te geven op de 
werkconferentie Steinhagen op 22 november. De agenda wordt vastgesteld.  
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Middelen van 6 juni 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda september 2017 
  

 

De langetermijnagenda van september wordt conform vastgesteld. 
 

  
5b. Hamerstukkenlijst 
  

 

De hamerstukkenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Mevrouw Willems van het Burgercomité informeert de commissie over de 
werkconferentie Steinhagen en roept de raad op om aan de conferentie op 22 november 
deel te nemen. Burgemeester Molkenboer geeft over de vorm van de samenwerking en 
de conferentie op 22 november (thema Burgerparticipatie) een nadere toelichting. 
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7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief (17R.00406) beantwoording schriftelijke vragen 
over bijtincident van 4 mei 2017 

  

 

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

 Voornemen tot indienen motie door fractie Inwonersbelangen  

 Te laat treffen van maatregelen na het incident 

 Het treffen van preventieve maatregelen 

 Het blootstellen van de samenleving aan gevaar na het incident 

 De rol van de gemeente Woerden 

 Complimenten voor de inzet van politie en gemeente 
 
College 
Burgemeester Molkenboer reageert op de vragen uit de commissie. Hij geeft aan dat dit 
het eerste bekende ernstige bijtincident in de gemeente is. Hij licht toe wat de rol van de 
gemeente is geweest in het algemeen en in relatie tot dit incident. Hij stelt dat een motie 
niet eenvoudig zal zijn om uit te voeren. 
 
Conclusie 
De raadsinformatiebrief is voor dit moment voldoende besproken. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (17R.00612) wensen en bedenkingen t.a.v. toetreding 
ICT-coöperatie Beware 

  

 

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

 De vraag waar het financiële voordeel zit 

 Stand van zaken Cumulus en Inwonercloud 

 Mogelijkheden, consequenties en kosten van eventuele uittreding 

 Wens om een betere onderbouwing van de business case 

 Vraag of er voldoende kennis is in de ambtelijke organisatie om een 
voortrekkersrol te vervullen 

 Gemeenschappelijke belang coöperatie vs. belang gemeente Woerden 

 Kansen van deze coöperatie 

 Inbouwen van een evaluatiemoment na inbreng van Cumulus 

 Ontbreken scenario voor de situatie dat de coöperatie geen toegevoegde waarde 
heeft voor Woerden 

 Vervanging van het platform dat voorheen geboden werd door GemCloud 

 De coöperatie als verbonden partij in de begroting 
 
College 
Wethouder Ten Hagen beantwoordt de vragen uit de commissie. De wethouder licht toe 
waarom voor de coöperatie is gekozen als middel om verschillende doelen te bereiken. 
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Cumulus is voor dit moment de enige applicatie die de gemeente Woerden gaat 
inbrengen. Het is nog niet duidelijk of en hoeveel applicaties van andere deelnemers 
zullen worden afgenomen door Woerden. 
 
Wethouder Ten Hagen zegt toe de raad vóór de raadsvergadering schriftelijk te 
informeren over de eigendomssituatie van de software die wordt ingebracht in de 
coöperatie. Daarnaast zegt hij toe navraag te doen naar de coöperatie in Utrecht en de 
raad daarover te informeren. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de 
raadsvergadering van 28 september 2017. De fractie van Inwonersbelangen neemt het 
initiatief voor een amendement om de wensen en bedenkingen te formuleren.  
 

  
  

10. Raadsvoorstel (17R.00626) Bestuursrapportage 2017 
  

 

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

 Complimenten voor duidelijke rapportage 

 Wens om het resultaat ten gunste te brengen van het Fonds Infrastructurele 
Werken in de geest van het Bestuursakkoord 

 Financiële ondersteuning wijk- en dorpsplatforms in relatie tot besluitvorming 
Gebiedsgericht Werken 

 Transparantie en inzicht in budgetten per wijk 

 Maatregelen om te komen tot duurzame straatverlichting 

 Financiële gevolgen van gezinshereniging statushouders 

 Gevolgen van tekorten bij Ferm Werk voor budgetten en reserve Sociaal Domein 

 Bomenbeheer en de wens om beter te begroten 

 Feitenrelaas Parkeerservice 

 Ontbreken communicatie over stoppen PET-flessenactie 

 Oplossing van capaciteitsproblemen die hebben geleid tot de vertraging van 
acties 

 Wens om meer rapportages en meer bijstellingsmogelijkheden 

 Onduidelijkheid over de inzet vanuit de raad voor de taskforce 
 
College 
Wethouder Haring dankt de commissie voor de vele complimenten voor de stukken. Hij 
geeft aan dat het college conform de notitie Financiële Sturing en de 
beheersverordening voorstelt het resultaat ten gunste te brengen van de algemene 
reserve.  
 
De verschillende collegeleden beantwoorden de vragen die gesteld zijn door de 
commissie. De vragen omtrent Ferm Werk komen morgen aan de orde in de 
vergadering van de commissie Welzijn. Met betrekking tot IBOR en bomenbeheer 
bestaan zorgen, die nader worden gedeeld en besproken in de 
raadsinformatiebijeenkomst van 21 september. 
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Naar aanleiding van een vraag uit de commissie zegt wethouder Ten Hagen toe de raad 
nog te informeren over mogelijke quick wins op het gebied van openbare verlichting.  
 
Burgemeester Molkenboer wil nog met de fractievoorzitters bespreken in hoeverre de 
fracties aangehaakt (willen) worden bij de ontwikkelingen van de taskforce. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de 
raadsvergadering van 28 september 2017. 
 
Verschillende fracties kondigen aan een amendement voor te bereiden met betrekking 
tot de resultaatbestemming. 
 

  
  

11. Debat veiligheid, preventie en Gebiedsgericht Werken (17R.00463) 
  

 

Wegens tijdsgebrek wordt behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar de 
reserve-commissieavond van 19 september. 
 

  
  
  

- Schorsing 
  

 

De voorzitter schorst de vergadering om 23.00 uur. De vergadering wordt hervat bij 
agendapunt 11 op dinsdag 19 september om 20.00 uur in de commissiekamer.  
 

 
 
 
  
 



 commissie Middelen | lijst van aanwezigen 
 
 

    
5 van 5 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   J. de Kort 

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

 T.J. Boersma    

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   C. Arentshorst 

 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   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  G.F. Becht 

  T. van Soest-Vernooij 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


