Besluitenlijst van de
commissie Middelen
Datum: 14-06-2014
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 23:20 uur

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

2.

Spreekrecht burgers
Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het spreekrecht.

3.

Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de vergadering van 21 mei 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 Huls wil graag weten of de genoemde termijn (juni) bij
toezegging 78 (ingezetenencriterium) nog gehaald gaat worden.
2. De heer Huls wil bij toezegging 84 (Notitie Verbonden Partijen)
graag weten wanneer een tweede bespreking van een
geactualiseerde versie van de notitie kan worden geagendeerd in
de commissie.

3. De heer Peters wil bij het tabblad informatiebijeenkomsten van de
portefeuillehouder weten of en wanneer de nog in te plannen
bijeenkomst ‘doorlopen regionaal crisisplan’ wordt ingepland.
4. De heer Den Boer vraagt naar een stand van zaken bij toezegging
86 (vuurwerkvrije zone).
5. De heer Den Boer wil weten of bij toezegging 101 (rondvraag CDA
inzake drugsoverlast Nassaupark) de antwoorden nog op schrift
aan de raad worden toegezonden.
6. De heer Van der Does merkt op dat toezegging 30
(gespreksverslag politie) mag worden afgevoerd.
College/Voorzitter:
1. Burgemeester Molkenboer meldt dat toezegging 78 in september
wordt afgedaan.
2. Wethouder Duindam antwoordt dar er wordt gewerkt aan de
notitie. De wethouder geeft aan dat bespreking in november
mogelijk moet zijn.
3. Burgemeester Molkenboer antwoordt dat er snel (deze maand)
een update volgt over het onderwerp Regionaal Crisisplan.
4. Komt de burgemeester na de zomer op terug bij de raad na een
inventarisatieronde bij de dorps- en wijkplatforms. Met eventueel in
december, na proeven, de instelling van vuurwerkvrije zones.
5. Burgemeester Molkenboer meldt dat de antwoorden op schrift er
snel aan zitten te komen.
6. Burgemeester Molkenboer weet te melden dat toezegging 30
(gespreksverslag politie) bijna is afgedaan en dat de raad zo
spoedig mogelijk zal worden geïnformeerd.

6.

Rondvraag
Er zijn twee vragenseries aangekondigd voor de rondvraag:
1. CDA inzake auto-inbraken parkeergarage bij monde van raadslid
Noorthoek.
2. STERK Woerden inzake brief voorwaarschuwing WK bij monde
van commissielid Den Boer.
College:
 Naar aanleiding van de vragen van STERK Woerden zegt de
wethouder toe om de afspraken (n.a.v. horeca-overleg 2 juli) ter
kennisname naar de raad te zenden.
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7.

Rv (14R.00154) inzake Jaarverslag en jaarrekening 2013
gemeente Woerden
College:
 Wethouder Duindam zegt toe om openstaande vragen nog voor de
raad van 26 juni 2014 schriftelijk te beantwoorden, mits deze door
de commissieleden aan het college op schrift ter beschikking
worden gesteld (deadline van aanleveren gesteld door de
voorzitter om 12:00 uur op vrijdag 20 juni 2014).
 Wethouder Duindam zegt voor later dit jaar een nieuwe Financial
Governance Nota toe. Gaat wel eerst naar/langs de
auditcommissie.
 Wethouder Koster geeft aan dat wethouder Stolk na de zomer met
een volkshuisvestelijke nota gaat komen.
Besluit: de commissie besluit (in afwachting van schriftelijke
beantwoording van gestelde vragen) om het raadsvoorstel als
bespreekstuk te agenderen in de raadsvergadering van 26 juni 2014.
De heer IJpma (Progressief Woerden) doet tijdens de bespreking het
voorstel aan de commissie om als raad actief deel te nemen aan ‘Het
verhaal van Woerden’. Bijvoorbeeld als raadslid één hoofdstuk uit het
Verhaal van Woerden aan een groep 8 van een basisschool te
vertellen.

8.

Rv (14R.00193) inzake Juni-overleg
College:
 De wethouder zegt toe om de stukken voor de raadsvergadering
van 4 september uiterlijk op 25 augustus 2014 naar de raad te
zenden.
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 26 juni 2014.

9.

Rv (14R.00134) inzake Vaststelling Preventie en Handhavingsplan
Alcohol 2014 – 2017
College:
 Burgemeester Molkenboer zegt toe om in september met een
evaluatie te komen van de inzet van SUS-teams. Wat de
burgemeester een structurele component tijdens het
evenementenseizoen.
 Wethouder Koster zegt toe om specifiek na te gaan hoe het zit met
de actualisering van de cijfers van de GGD.
 De burgemeester geeft aan dat het Preventie en Handhavingsplan
Alcohol 2014-2017 na 1 jaar wordt geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt naar de raad gezonden.
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Burgemeester Molkenboer zegt toe om de beleidsbrief
Gezondheidsbeleid na te kijken om te zien in hoeverre er aandacht
is voor verslavingsproblematiek bij alleenstaande ouderen.
De burgemeester geeft aan om binnenkort het eea aan te kaarten
bij het Jeugdpunt (overleg over bijv. de openingstijden).
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat een schema van de inzet
van boa's gemaakt wordt en deze wordt toegezonden naar de
raad. Tevens speelt dit een rol bij de evaluatie.

Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 26 juni 2014.

10.

Rv (14R.00170) inzake Grondexploitaties 2014 en kredietaanvraag
(Defensie-eiland, Snel & Polanen, Kamerik Noordoost 2)
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 26 juni 2014.

11.

Rv (14R.00206) inzake Begroting 2015 Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU)
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 26 juni 2014.

12.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23:20 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
Mevr. L. van Rootselaar
Mevr. M. Verschelling-Hartog
Dhr. F. van de Geest
Mevr. C. Postma-van Iersel
Dhr. R.J. Kunst
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink
Dhr. W. den Boer
Dhr. F.W.M. Huls
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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