
Besluitenlijst van de 
overlegvergadering 
 
 

Commissie: Middelen  
Datum: 18-09-2013  
Opening: 20:04 uur    Sluiting: 23:30 uur 

 

 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

7. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 

  

8. Openstaande punten uit voorafgaande procedurevergadering 
Er zijn geen openstaande punten uit voorafgaande vergadering. 
 

  

9. Vaststellen agenda 

Besluit: de agenda wordt conform vastgesteld. 
 

  

10. Spreekrecht burgers 

Er heeft zich één burger gemeld voor het spreekrecht: de heer Van 
Assem spreekt in bij agendapunt 13 (begroting 2014) van de 
vergadering. 
 
Bijdragen van insprekers zijn op sprekersniveau terug te luisteren via 
het audioverslag van de betreffende vergadering op 
gemeenteraad.woerden.nl. 
 

  

11. Besluitenlijst vorige vergadering 

De besluitenlijst van de overlegvergadering van 18 september 2013 
wordt conform vastgesteld. 
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12. Rondvraag 

Er is één vragenserie aan de orde gekomen bij de rondvraag: 
 
1. VVD inzake ODRU n.a.v. motie Ronde Venen (woordvoerder 

Roeland Winter). 
 
College: 

 Naar aanleiding van de vragen van raadslid Winter zegt de 
portefeuillehouder toe om zo kort mogelijk na het herfstreces een 
aparte avond voor de raad te organiseren (wellicht parallel aan een 
andere bijeenkomst) over de actuele stand van zaken (financiële 
scenario’s doornemen met de financieel specialist) bij de ODRU. 
 

  

13. Rv (13R.00315) inzake Begroting 2014 

Inspreker: 

 De heer Van Assem spreekt namens de partij Inwonersbelangen in 
over de begroting 2014 

 
Bespreking van het stuk: 

 De begroting is op programmaniveau opgeknipt. Dit houdt in dat 
elk programma apart wordt besproken door de commissie. 

 Openstaande punten n.a.v. de bespreking worden uiterlijk op 
maandag 28 oktober 2013 door het college beantwoord (voor de 
fractievergaderingen). 

 

13.1 Bestuur en Organisatie 
College: 

 Wethouder Duindam geeft aan dat de gevraagde aanpassingen 
inzake het voorkeursrecht worden doorgevoerd (bijdrage STERK 
Woerden bij agendapunt 13.1; opmerkingen inzake voorkeursrecht 
niet hersteld in erratum). 

 Wethouder Duindam doet inzake het onderwerp de Lokale 
Economie de toezegging dat er in november dan wel december 
een stuk over het onderwerp naar de raad toekomt. 

 Burgemeester Molkenboer stelt dat er zorgen zijn geuit door de 
raad inzake de handhavingscapaciteit in relatie tot de Drank- en 
Horecawet. De uitwerking van de Drank- en Horecawet komt nog 
in 2013 naar de raad. Ook handhaving is een onderdeel van het 
voorstel dat nog naar de raad komt. 

 

13.2 Ruimtelijke Ordening, Wonen en Grote Projecten/Investeringen 
College: 

 Wethouder Schreurs geeft aan dat de gevraagde aanpassingen 
inzake het voorkeursrecht worden doorgevoerd (bijdrage STERK 
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Woerden bij agendapunt 13.1; opmerkingen inzake voorkeursrecht 
niet hersteld in erratum). 

 Naar aanleiding van vragen over Snellerpoort zegt wethouder 
Schreurs toe om de raad mee te nemen in organische 
ontwikkeling. In ieder geval een stuk in de maak voor het college 
om hierover na te denken (balanceren tussen reguleren en 
vrijlaten) en dit komt naar de raad. 

 Wethouder Duindam zegt toe om de raad te informeren over wat 
het college inzake snippergroen heeft ondernomen (geen voorstel 
naar de raad). 

 Wethouder Koster geeft aan dat de afdeling Sport in 
samenwerking met de afdeling Vastgoed een aantal scenario’s 
ontwikkelt om te kijken hoe er met binnensportaccommodaties in 
de toekomst moet worden omgegaan. Daar wordt de raad over 
geïnformeerd. 

 

13.3. Cultuur, Recreatie, Economie en Milieu 
College: 

 Vraag inzake vrijwilligers en selfservice in kleine kernen 
(openingstijden bibliotheek). De vraag wordt meegenomen door 
wethouder Duindam en een beantwoording zal nog voor de 
raadsvergadering worden teruggekoppeld (weekend ervoor). 

 Vraag inzake aandacht voor duurzaamheid in ruimtelijke plannen. 
De vraag wordt meegenomen door wethouder Duindam en hij of 
wethouder Schreurs koppelen voor de raadsvergadering terug wat 
het antwoord is (weekend ervoor). 

 

13.4 Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur 
Commissie: 

 STERK Woerden overweegt een amendement in te dienen om het 
onderhoudsniveau van IBOR op sommige punten te verhogen 
naar onderhoudsniveau B. 

 
College: 

 Wethouder Van Tuijl zegt toe om de financiële vragen van STERK 
Woerden  te beantwoorden voor de raadsvergadering van 31 
oktober 2013.  

o Afvalstoffenheffing met 16% verlaagd. Begrote baten zijn 
echter met € 320.000 verhoogd. Hoe valt de verhoging te 
rijmen met de verlaging?  

o Rioolrechten en rioolheffing lijken ook niet met elkaar te 
rijmen (verschil van iets meer dan € 62.000).  

o Staatje belastingdruk (rioolheffing) bladzijde 92 komt de 
verhoging uit op 12% en dat is 3,5% meer dan op bladzijde 
90 staat gemeld.  

o Bladzijde 35 gesloten circuits Lasten afvalverwijdering en 
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riolering stijgen in 2015 door investeringen in 2014. Maar de 
lasten dalen juist in 2015 op bladzijde 34. 

 Wethouder Van Tuijl zegt dat het college is bezig om zicht te 
krijgen op wat de stand van zaken is van de openbare ruimte en 
wat de financiële gevolgen zijn. Wat de wethouder betreft dan het 
moment om te kijken hoe verder te gaan met de openbare ruimte 
(onderhoudsniveau). 

 Wethouder Van Tuijl zegt dat het college bezig is met het opstellen 
van een notitie over alle begraafplaatsen in Woerden. Deze nota 
komt naar de raad. 

 Wethouder Van Tuijl zegt toe dat een raadsinformatiebrief over 
leefbaarheid (inclusief betrokkenheid wijkplatforms) naar de raad 
komt (deze raadsperiode nog). 

 Wethouder Van Tuijl zegt toe om op korte termijn met de NS om 
tafel te gaan zitten om de problematiek inzake het traject Utrecht – 
Woerden – Leiden aan te kaarten.  
 

13.5 Jeugd, Sport en Onderwijs 
College: 

 Geen toezeggingen. 
 

13.6 Zorg en Welzijn 
College: 

 Wethouder Koster zegt inzake inwonersinitiatieven nog in 2013 
een notitie toe hoe op een duurzame manier kan worden 
omgegaan met de sterke samenleving. Hierin wordt ook de rol van 
de raad meegenomen. De wethouder nodigt de raad uit om zelf 
ook na te denken hoe om te gaan met inwonersinitiatieven. 

 Wethouder Koster zegt toe dat de tweede kwartaalrapportage 
WMO/IASZ nog voor de raadsvergadering van 31 oktober 2013 
aan de raad te zenden zodat deze bij de begrotingsbehandeling 
kan worden betrokken. 
 

13.7 Werk en Inkomen 
College: 

 Wethouder Koster zegt dat voor september inzicht is beloofd in de 
oorsprong van de stijgende werkloosheid. Door omstandigheden is 
de notitie nu bijna compleet. De wethouder zegt toe haar uiterste 
best te doen om de notitie voor de raadsvergadering van 31 
oktober aan de raad te zenden. 

 Wethouder Koster herhaalt haar toezegging gedaan bij 
agendapunt 13.6 waarin ze aangeeft de tweede 
kwartaalrapportage WMO/IASZ nog voor de raadsvergadering van 
31 oktober 2013 te willen aanbieden aan de raad. 

 Inzake het onderwerp schuldhulpverlening zegt wethouder Koster 
toe om met een notitie naar de raad te komen over hoe de 
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financiële fitheid van Woerdense burgers bevorderd kan worden. 
Verwacht wordt dat dit in januari 2014 aan de raad kan worden 
aangeboden. 

 Wethouder Koster zegt toe dat e een notitie zal verschijnen over 
hoe de gemeente Woerden zich in het algemeen moet verhouden 
tot gemeenschappelijke regelingen (qua controle, invloed, 
enzovoort). 

 Wethouder Duindam doet het verzoek aan de raad om nog 
openstaande technische vragen zo spoedig mogelijk toe te zenden 
zodat tijdige beantwoording door het college mogelijk is. 
 

13.8 Financiën en Algemene Dekkingsmiddelen 
In verband met tijdgebrek niet besproken. De voorzitter concludeert 
dat het raadsvoorstel een bespreekstuk wordt in de raadsvergadering 
van 31 oktober 2013. Eventuele openstaande vragen kunnen 
schriftelijk gesteld worden of apart aan de orde komen op 31 oktober 
2013. 
 

  

14. Rv (13R.00322) inzake Businesscase samenwerking Oudewater-
Woerden 
In verband met tijdgebrek niet besproken. Voor inhoudelijke 
bespreking doorverwezen naar de raadsvergadering van 31 oktober 
2013. 
 

  

15. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:30 uur, waarbij wordt 
opgemerkt dat agendapunten 13.8 en 14 worden doorverwezen naar 
de raadsvergadering van 31 oktober 2013. Er zal geen gebruik 
worden gemaakt van de reserveavond. 
 

  
 

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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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 
 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 
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 


