Besluitenlijst van de
commissie Middelen
Datum: 10-12-2014
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23:04 uur

Agenda- Onderwerp en besluit
punt
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich twee insprekers gemeld voor het spreekrecht:
1. De heer Eekhof (namens Woerden Sport) inzake aanbesteding
zwembaden.
2. Mevrouw Blok (namens medewerkers H2O en Batensteinbad)
inzake aanbesteding zwembaden.
De voorzitter stelt voor om hen bij agendapunt 7 als eersten het woord
te geven.
De bijdragen van de insprekers zijn, indien verstrekt, gepubliceerd op
gemeenteraad.woerden.nl bij het betreffende agendapunt. Bijdragen
zijn op dezelfde site via het audioverslag op sprekersniveau terug te
luisteren.

3.

Vaststellen van de agenda
Er wordt vanuit de commissie voorgesteld om het raadsvoorstel bij
agendapunt 8, zonder inhoudelijk bespreking in de commissie, direct
als hamerstuk door te verwijzen naar de raadsvergadering van 17
december 2014. Hierbij moet worden aangetekend dat de fracties van
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes worden geacht tégen gestemd
te hebben.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de vergadering van 19 november 2014 wordt
conform vastgesteld.

5.

Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande
moties
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt vastgesteld met
in acht name van de volgende opmerkingen:
Commissie:
1. De heer Bom (STERK Woerden) heeft de opmerking dat de
wethouder in antwoord op een eerdere vragenserie van de fractie
had aangegeven om gegevens aan de raad te zenden zodra die
beschikbaar waren. Het betreft gegevens over het project
nieuwbouw Minkema. Deze ‘toezegging’ staat niet in de
termijnagenda, maar wil de fractie graag uitgevoerd zien.
College/Voorzitter:
1. Wethouder Duindam geeft aan dat het project nog niet is afgerond.
Zodra dit is gebeurd wordt er een raadsinformatiebrief gezonden
aan de raad met de projectafrekening.

6.

Rondvraag
Er zijn twee vragenseries aangekondigd voor de rondvraag:
1. CDA inzake vandalisme stationsgebied
a. Woordvoerder: Noorthoek
b. Portefeuillehouder: Molkenboer
2. STERK Woerden inzake bibliotheek en dorpshuis Harmelen
a. Woordvoerder: Bom
b. Portefeuillehouder: Duindam
College:
 Naar aanleiding van de vragen zegt portefeuillehouder Molkenboer
toe dat een discussie over cameratoezicht zal plaatsvinden in de
commissie Middelen. Het voorstel is om dit in het 1e kwartaal van
2015 te doen op basis van een korte notitie die wordt
toegezonden.
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7.

Rib (14R.00507) inzake Beheer en exploitatie zwembaden
Insprekers:
1. De heer Eekhof (namens Woerden Sport) inzake aanbesteding
zwembaden.
2. Mevrouw Blok (namens medewerkers H2O en Batensteinbad)
inzake aanbesteding zwembaden.
College:
De voorzitter noteert geen (commissie-brede) toezeggingen van het
college.
Besluit:
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende is
besproken. De commissie neemt hiermee kennis van het
voorgenomen besluit van het college om het maatschappelijk initiatief
WoerdenSport de ruimte te bieden om het beheer en de exploitatie
van de zwembaden op zich te nemen.

8.

Rv (14R.00474) inzake vaststelling belastingverordeningen 2015
Besluit:
De commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 17 december 2014.
Zie ook agendapunt 3 (vaststellen van de agenda) van deze
besluitenlijst.

9.

Rv (14R.00527) inzake Van jumelage naar internationale
samenwerking
Commissie:
 De fractie van de ChristenUnie/SGP wil het initiatiefvoorstel van
D66 nog in de fractie bespreken.
 Een meerderheid van de fracties (D66, Inwonersbelangen,
Progressief Woerden, LijstvanderDoes en de VVD) is positief tot
terughoudend positief (CDA) gestemd over het voorstel.
Besluit:
De commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 17 december 2014. Met het
advies om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij de
internationale samenwerking te betrekken, alle directe en indirecte
kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te maken en
deze aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

Pagina 3 van 5

10.

Rib (14R.00148) inzake Voorgenomen wijziging beleidsregels
coffeeshop
College:
De voorzitter noteert geen (commissie-brede) toezeggingen van het
college.
Besluit:
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voldoende is
besproken en neemt kennis van de wijziging van beleidsregels, het
handhavingsarrangement en de handhavingsmatrix..

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:04 uur.

Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen
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Lijst van aanwezigen:
Raadsleden

Fractieassistenten

Dhr. J. Arentshorst
Dhr. H.A. van Assem
Dhr. R.C.L. Bakker
Dhr. G.F. Becht
Mevr. I. Berkhof-de Vos
Dhr. E.L. Bom
Dhr. S.C. Brouwer
Mevr. J.V. Buerman
Dhr. H. van Dam
Dhr. J.C. van der Does
Dhr. A. Draisma
Dhr. G.J.C.J. Eissens
Dhr. H.R.M. Ekelschot
Dhr. S. van Hameren
Dhr. M.L.A. Hollemans
Dhr. H.J. Hoogeveen
Dhr. C. van Iersel
Dhr. J. IJpma
Dhr. L. Issarti
Mevr. M.A.H. Kingma
Mevr. S.A.J. van Megen
Dhr. P.J. van Meijeren
Dhr. R.B. Niewold
Mevr. M.H.T. van Noort
Dhr. A. Noorthoek
Dhr. T.J.R. Peters
Dhr. J.L.M. van Rensen
Mevr. T. van Soest-Vernooij
Mevr. V.S.M. Streng
Dhr. J.J. Vierstra
Dhr. L.P. de Wit

Mevr. J.P. Verdoold
Dhr. T. Boersma
Dhr. T. van den End
Dhr. J. de Kort
Dhr. E. van Deutekom
Dhr. J. Sistermans
Dhr. G.C. Weerelts
Mevr. J.G. Franken
Mevr. A. de Jong
Dhr. G.C.H. van der Lit
Dhr. H.J. de Jonge
Dhr. H. van der Griendt
Mevr. M. Verschelling-Hartog
Dhr. F. van de Geest
Mevr. C. Postma-van Iersel
Dhr. G.H.M. van Kesteren
Dhr. R.J. Kunst
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink
Dhr. W. den Boer
Mevr. R. Vrolijk
Voorzitter
Mevr. T. van Soest
Dhr. G.F. Becht
Griffier
Erwin Geldorp
Milan Lucassen

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