Besluitenlijst van de
commissie Middelen
Datum: 21-05-2014
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 21:43 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 termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande
moties
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt vastgesteld met
in acht name van de volgende opmerkingen:
Commissie:
1. Planning: de heer Huls (STERK Woerden) vraagt of het Preventieen Handhavingsplan i.k.v. Drank- en Horecawet (mei) nog naar de
raad komt.
2. Planning: de heer Draisma (CDA) vraagt waarom de bespreking
van de jaarrekening verschoven is van mei naar juni.
3. Toezeggingen (nr. 77): de heer Huls (STERK Woerden) vraagt of
de stand van zaken (Er wordt een jaarprogramma voor
communicatie gemaakt) iets specifieker gemaakt kan worden door
de portefeuillehouder.
4. Toezeggingen (nr. 78): de heer Huls (STERK Woerden) vraagt of
de aanpassing van de APV niet gelijktijdig met de bespreking van

de raadsinformatiebrief inzake Factsheet regulering wietteelt
behandeld had moeten worden. Vraagt zich af waarom dit juni nu
voor juni staat geagendeerd.
5. Toezeggingen (nr. 84): de heer Huls (STERK Woerden) vraagt of
de antwoorden op openstaande vragen die zijn fractie ontvangen
heeft bij deze toezegging raadsbreed verspreid kunnen worden.
6. Toezeggingen (nr.84): de heer Eissens (D66) vraagt of een tweede
bespreking van de notitie Verbonden Partijen op de agenda van de
commissie komt te staan.
7. Toezeggingen (nr. 30): de heer Van der Does (LijstvanderDoes)
vraagt naar een stand van zaken over het opvragen van het
gespreksverslag. Wat hem betreft mag de toezegging ook
geschrapt worden.
College/Voorzitter:
1. De voorzitter meldt dat het stuk vandaag (21 mei 2014)
gepubliceerd is op het RIS en geagendeerd staat voor bespreking
in de commissie van 18 juni 2014.
2. De voorzitter zal vragen naar de reden waarom de jaarrekening
niet voor de meicyclus is aangeboden aan de raad.
3. De burgemeester geeft aan dat dit in overleg met wethouder hard
aan wordt gewerkt. De antwoorden van de burgemeester zijn
voldoende antwoord voor de heer Huls.
4. De burgemeester meldt dat er geen samenhang is tussen het
ingezetenencriterium en het coffeeshopbeleid.
5. De voorzitter meldt dat de antwoorden op de vragen van STERK
Woerden over de notitie Verbonden Partijen raadsbreed verspreid
kunnen worden.
6. De voorzitter meldt dat de tweede bespreking van de notitie
Verbonden Partijen op de agenda van de commissie komt te
staan.
7. Burgemeester Molkenboer antwoordt dat hij achter het
gespreksverslag aan zit en recent nog naar een stand van zaken
heeft gevraagd bij de politie. Hierop wordt besloten om de
toezegging nog een maand aan te houden op de toezeggingenlijst.

5.

Rondvraag
Er is één vragenserie aangekondigd voor de rondvraag:
1. CDA inzake drugsoverlast Nassaupark Harmelen bij monde van
raadslid Hollemans.
College:
 Burgemeester Molkenboer belooft zijn beantwoording ook op
schrift naar de raad te zenden.
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6.

Rv (14R.00149) inzake Conceptjaarstukken 2013 en
conceptprogrammabegroting 2015 VRU
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

7.

Rv (14R.00055) inzake Consultatie majeure VRU projecten
Besluit: de commissie besluit om het raadsvoorstel als hamerstuk te
agenderen in de raadsvergadering van 28 mei 2014.

8.

Rib (14R.00147) inzake Factsheet regulering wietteelt
College:
 De burgemeester zegt een kaderstellende notitie toe die in de loop
van de nieuwe bestuursperiode samen met de raad wordt
opgesteld.
Besluit: de commissie besluit dat het onderwerp voorlopig voldoende
is besproken. De toegezegde notitie wordt in de planning
(termijnagenda) als ‘nog in te plannen’ opgenomen.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:43 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
Dhr. H. van Dam

Griffier
Erwin Geldorp
Milan Lucassen

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