
Besluitenlijst van de 
commissie Middelen 
 
  
Datum: 9 december 2015  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21:55 uur 

 

 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht. 
 
Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de 
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld: 

 Op verzoek van de fractie van het CDA wordt het door hen 
geagendeerde raadsvoorstel inzake de APV 2015 als hamerstuk 
doorgeleid naar de raadsvergadering van 16 december 2015 

 De fractie van STERK Woerden vraagt aan de commissie of ook 
de belastingverordeningen als hamerstuk naar de raad kan 
woerden doorgeleid. Alleen de fractie van LijstvanderDoes geeft 
aan behoefte te hebben aan bespreking waardoor dit voorstel een 
bespreekstuk blijft. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van de 
commissie van 18 november ongewijzigd vast te stellen. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt ongewijzigd en 
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zonder opmerkingen vastgesteld. 
 

  

6. Rondvraag 

Er zijn geen vragenseries voor de rondvraag aangekondigd. 
 

  

7. Rv (15R.00449) inzake Uitgangspunten en aanpak 
interactie/samenwerking inwoner-overheid, Woerden zegt: "Ja, 
tenzij..." 
Commissie: 

 De commissie stelt onder meer vragen over loting, 
(basis)communicatie, de rol van dorps- en wijkplatforms, 
financiering van initiatieven, samenhang met ander beleid 
(wijkgericht werken) en afwegingscriteria. 

 De fractie van D66 stelt voor om begin 2016 een informatieavond 
te organiseren waarbij onder meer het begrip loting nader 
uitgewerkt wordt. Een informatieavond in één of andere vorm 
wordt door een meerderheid van de fracties gesteund (CDA, D66, 
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en 
STERK Woerden). 

 Na een korte schorsing wordt bij monde van de heer Van Meijeren 
het verdere behandeltraject kort geschetst: 

o Raadsvoorstel wordt niet doorgeleid naar de raad van 16 
december 2015. 

o In plaats daarvan komt er een motie waarin beslispunt 1 van 
het raadsvoorstel als opdracht aan het college wordt 
geformuleerd. 

o Begin 2016 een informatieavond - georganiseerd door het 
college - over de aanpak interactie burger/overheid met in 
ieder geval aandacht voor loting, het wanneer inzetten van 
welk instrument en wijkgericht werken. Dit kan aan de hand 
van een aantal casussen worden uitgediept.  

 
College: 
De voorzitter noteert geen (commissie-brede) toezegging(en) van het 
college. 
 
Besluit: 
De commissie besluit om het raadsvoorstel niet door te geleiden naar 
de raad van 16 december 2015. In plaats hiervan zal een motie 
vreemd aan de orde van de dag worden geagendeerd waarin 
beslispunt 1 van het voorstel als opdracht aan het college wordt 
meegegeven. 
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8. Rv (15R.00689) inzake vaststelling belastingverordeningen 2016 
Commissie: 
Alleen de fractie van LijstvanderDoes heeft vragen over het 
raadsvoorstel. En dan met name over het heffen van 
toeristenbelasting op vaartuigen. 
 
College: 
De voorzitter noteert de (commissie-brede) toezegging van het college 
dat de technische vragen van de heer Van der Does schriftelijk 
beantwoord worden. Hiervoor dient de fractie de vragen schriftelijk 
naar de griffie door te zetten. Gepoogd zal worden de beantwoording 
voor de raad van 16 december 2015 aan de raad te zenden. 
 
Besluit: 
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te 
geleiden naar de raadsvergadering van 16 december 2015. 
 

  

9. Rv (15R.00725) inzake Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
2015 
 
BIJ HET VASTSTELLEN VAN DE AGENDA ALS HAMERSTUK 
DOORGELEID NAAR DE RAADSVERGADERING VAN 16 
DECEMBER 2015. 
 

  

10. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:55 uur. 
 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 
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Lijst van aanwezigen: 
 

 
  Raadsleden 

  
 H.A. van Assem 

 R.C.L. Bakker 
 G.F. Becht 

 Mevr. I. Berkhof-de Vos 
 W. den Boer 
 E.L. Bom 
 S.C. Brouwer 
 H. van Dam 

 J.C. van der Does  
 A. Draisma 
 G.J.C.J. Eissens 

 H.R.M. Ekelschot 
 H. van der Griendt 

 S. van Hameren 

 M.L.A. Hollemans 
 H.J. Hoogeveen 
 C. van Iersel 

 J. IJpma 
 L. Issarti 

 Mevr. M.A.H. Kingma  
 J.A. van Leeuwen 
 Mevr. S.A.J. van Megen 

 P.J. van Meijeren 
 R.B. Niewold 

 Mevr. M.H.T. van Noort 
 A. Noorthoek 
 T.J.R. Peters 

 J.L.M. van Rensen 
 Mevr. T. van Soest-Vernooij 

 
 

Mevr. V.S.M. Streng 
Dhr. J.J. Vierstra 

 Fractieassistenten 
 

 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. M. Verschelling-Hartog 
 Dhr. H.T. Bulk 
 Mevr. C. Postma-van Iersel 
 

 

 

 
 

Dhr. R.J. Kunst 
Mevr. A.E. Ambagtsheer-Bannink 
Mevr. R. Vrolijk 
Mevr. J.V. Buerman 

 Voorzitter 
  
  

 Dhr.  G.F. Becht 
  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Milan Lucassen 

  
  
 College 
  

 Wethouder: T.H.D. de Weger 
 Wethouder: J.I.M. Duindam 
 Wethouder: M.J. Schreurs 

 
Wethouder: mevr. Y. Koster 
Wethouder: mevr. M.H. Stolk 

 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


