Besluitenlijst van de
commissie Middelen
Datum: 18 november 2015
Opening: 20:00 uur

Sluiting: 22:55 uur

NB: in verband met technische problemen begint het audioverslag
van deze vergadering pas halverwege agendapunt 6.
Agenda- Onderwerp en besluit
punt
1.
Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Spreekrecht burgers
Er heeft zich één burger gemeld voor het spreekrecht. Zij wil
inspreken op agendapunt 9.
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 de door hen
geagendeerde RIB inzake het TIP geschrapt van de agenda
(agendapunt 10).
 In verband met de inspreker bij agendapunt 9 wordt voorgesteld
om na agendapunt 6 de bespreking te starten met dit agendapunt.

4.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
De commissie besluit de besluitenlijsten van de vergadering van de
commissie Algemeen d.d. 8 oktober en de vergaderingen van de
Begrotingscommissies d.d. 14 en 15 oktober 2015 vast te stellen.

5.

Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande
moties
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt vastgesteld met
in acht name van de volgende opmerkingen: de heer Den Boer vraagt
naar een stand van zaken bij toezeggingen 226 en 241 en motie 21.
College:
 De burgemeester geeft de volgende stand van zaken:
o Toezegging 226: wordt de deadline gesteld op januari 2016
o Toezegging 241: maakt de procesafspraak dat in november
2016 de U10 samenwerking wordt geëvalueerd en dat de
resultaten worden gedeeld met de raad.
o Motie 21: deadline op november 2016 waarbij de resultaten
tot dusver worden gedeeld met de raad.

6.

Rondvraag
Er is één vragenserie aangekondigd voor de rondvraag:
1. ChristenUnie/SGP bij monde van de heer Bulk inzake
huurverhoging Watervrienden Woerden.
De vragen worden naar tevredenheid van de fractie beantwoord.

9.

Rib (15R.00665) inzake Aanpak huisvesting statushoudersvluchtelingen
Inspreker:
 Mevrouw Den Ouden (zie agendapunt voor schriftelijke bijdrage)
Commissie:
 De commissie stelt vragen over de mogelijkheid van
noodopvanglocaties (Progressief Woerden), een Task Force vanuit
de samenleving (ChristenUnie/SGP), hoe er wordt omgegaan met
de bijdrage van de inspreker (Inwonersbelangen), spreidingsbeleid
(STERK Woerden), aandacht voor woningzoekenden
(LijstvanderDoes), statushouders (CDA) en sober en doelmatige
opvang (VVD).
 De fractie van D66 overweegt een motie in te dienen waarbij
tijdelijke opvang maximaal 5 jaar mag duren, er aandacht moet zijn
voor een snelle inburgering en de opvang moet plaatsvinden
binnen de rode contouren. Ook de fractie van progressief Woerden
overweegt een motie in te dienen.
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College:
Hoewel de voorzitter geen (commissie-brede) toezeggingen van het
college noteert, wordt tijdens de discussie door de burgemeester de
intentie uitgesproken om de raad stelselmatiger te informeren over het
vluchtelingendossier.
Besluit:
De commissie besluit om de aangekondigde moties te agenderen
voor de raad van 26 november 2015. De besproken
raadsinformatiebrief kan dan als achtergrondinformatie dienen bij de
beraadslagingen.
De bijdragen van de insprekers zijn terug te luisteren bij de
betreffende vergadering op gemeenteraad.woerden.nl. Hier staan ook
eventuele documenten van insprekers gepubliceerd.

7.

Rv (15R.00604) inzake Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016-2018
en uitvoeringsplan integrale veiligheid 2016
Commissie:
De commissie stelt onder meer vragen over de wijkagent
(LijstvanderDoes), betrokkenheid inwoners (ChristenUnie/SGP),
cameratoezicht (D66), eventuele acties n.a.v. recente gebeurtenissen
in Parijs (VVD), samenwerking (Progressief Woerden), voorlichting
(STERK Woerden), de hoge ambities i.r.t. het budget
(Inwonersbelangen) en polarisatie in de samenleving (CDA).
College:
De voorzitter noteert geen (commissie-brede) toezeggingen van het
college.
Besluit:
De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk door te
geleiden naar de raadsvergadering van 26 november 2015.

8.

Rv (15R.00646) inzake Carbid schieten
Commissie:
 De commissie stelt vragen over alternatieve locaties, veiligheid en
de reikwijdte van wat wordt beoogd te worden gereguleerd.
 Tijdens de bespreking wordt duidelijk dat de fracties van het CDA,
de ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, de VVD en STERK
Woerden uitgesproken voor een scenario 4 zonder tijden zijn.
 De fracties van D66 en progressief Woerden zijn voor scenario 1
en Inwonersbelangen twijfelt tussen scenario 3 en 4.

Pagina 3 van 5

College:
De voorzitter noteert de volgende (commissie-brede) toezegging van
het college:
 Nog voor de raadsvergadering van 26 november ontvangt de raad
een aangepast voorgesteld raadsbesluit waarbij wordt gekozen
voor scenario 4 zonder tijden (i.v.m. de korte afdoeningstermijn
niet opgenomen in toezeggingenlijst; gewijzigd voorstel is
besproken in raad d.d. 26 november 2015).
Besluit:
De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk door te
geleiden naar de raad van 26 november 2015.

10.

Rib (15R.00556) inzake Beantwoording vragen ex art. 40 CDA
inzake het Toeristisch Informatie Punt Woerden (TIP)
Bij het vaststellen van de agenda geschrapt als bespreekpunt.

11.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22:55 uur.

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

Fractieassistenten

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

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. H.J. Hoogeveen
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
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