Besluitenlijst van de
commissie Middelen
Datum:
15 november 2016
Opening: 20.00 uur

Sluiting:

23.10 uur

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

2.

Spreekrecht burgers
Er heeft zich een inspreker aangemeld voor agendapunt 8 (De Kloppende
Binnenstad).

3.

Vaststellen van de agenda
De commissie stelt de agenda vast, waarbij de agendapunten 7 en 8 in
omgekeerde volgorde worden behandeld in verband met de aanwezigheid
van de inspreker bij agendapunt 8.

4.

Vaststellen langetermijnagenda november
De heer Draisma van het CDA vraagt het college wie de verantwoordelijk
portefeuillehouder is voor het onderwerp Gemboxx. De heer Haring geeft
aan dat dat wethouder Koster is. Indien dat niet juist is komt de wethouder
daar snel op terug.
De langetermijnagenda van november 2016 wordt vastgesteld.

5.

Terugkoppeling verbonden partijen en regionale samenwerking
Wethouder Haring informeert de raad over het verschijnen van de
raadsinformatiebrief over de samenwerking Alphen aan den Rijn-GoudaWoerden.

6.

Rondvraag
De heer Bom van de fractie van STERK Woerden stelt vragen over de
openbaarheid van WOZ-waarden van woningen. Wethouder Haring
beantwoordt de vragen afdoende.
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7.

Opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 Belang van integratie
 Geclusterde versus gespreide huisvesting van statushouders
 Vragen over noodzaak tot clustering van statushouders in de Bleek 1
 Vragen over noodzaak tot instemming met bestuursovereenkomst
 Gevolgen voor integratie bij geclusterde huisvesting
 Bestemmingsplanwijziging bij huisvesting in kantoorpand en
uitbreiding van de woningvoorraad
 Visie op bedrijventerrein Middelland
 U10 en Lopikerwaardsamenwerking
 ‘Uitruilen’ van huisvestingsopgaven van statushouders in de U10gemeenten
 Enthousiasme en inzet van vrijwilligers
 Andere opties voor huisvesting i.p.v. De Bleek 1
 Twijfels over voortvarende aanpak van huisvestingsvraagstuk
College
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen uit de commissie. De
wethouder geeft aan dat het college nog steeds in lijn van de motie handelt.
Door het versneld huisvesten van statushouders in 2016 wordt de druk tot
huisvesting in de komende jaren lager en is er meer ruimte voor
woningzoekenden uit Woerden. Het college onderzoekt nu gemengde
huisvesting in De Bleek 1. De wethouder ziet de te onderzoeken vorm van
huisvesting in de Bleek 1 niet als clustering.
Door versnelde omgevingsprocedures zou het mogelijk zijn op korte termijn
te huisvesten. Dit wordt nog uitgelijnd en toegelicht in december. De raad
wordt in de decembercyclus met het woondebat precies geïnformeerd over
de woningbouwopgave. Ter ondersteuning is er voor dit specifieke
onderdeel (huisvesting statushouders) een raadsinformatiebrief in
voorbereiding. De wethouder zegt toe dat hij in het voorjaar van 2017 met
voorstellen naar de raad komt voor met de besluitvorming over de
huisvestingsopgave voor statushouders.
De opmerking van wethouder De Weger dat de bestuursovereenkomst
inmiddels al is ondertekend, in tegenstelling tot het beschreven vervolg in de
raadsinformatiebrief, lijkt tot enige commotie in de commissie. Wethouder De
Weger zegt toe uit te zoeken hoe de besluitvorming nu heeft
plaatsgevonden.
Conclusie
Verschillende fracties vragen zich af of het college nog binnen de gestelde
kaders handelt. Naar aanleiding van de discussie verzoekt de commissie de
wethouder om de aangekondigde raadsinformatiebrief aan te passen tot een
raadsvoorstel en daarmee, omwille van de planning, eventueel de
huisvesting van statushouders (januari 2017) los te koppelen van de
woonvisie (december 2016). Verzocht wordt in om in het raadsvoorstel de
besproken onderwerpen mee te nemen, zoals de bestuursovereenkomst.
Wethouder De Weger neemt het verzoek mee terug in het college om te
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bezien of het mogelijk is om een raadsvoorstel alsnog ter bespreking in
december aan te bieden.

8.

De Kloppende Binnenstad
Het onderwerp, waar een raadsinformatiebrief over is verschenen, is
geagendeerd op verzoek van de fractie van D66.
Inspreker
De heer Brandenburg spreekt in namens Stadshart Woerden. Hij stelt dat de
nota op onderdelen mogelijk niet meer actueel is en een aantal
beleidsterreinen met elkaar in conflict is. Daarnaast spreekt hij onder andere
over onduidelijkheid over de speerpunten van de citymarketing en een
gewenste actualisatie van het horecabeleid.
Verschillende fracties stellen vragen aan de inspreker over het onder andere
horecabeleid, binnenstad-marketing, De Hallen, horeca buiten de singels en
de formatie en positie van de intermediair retail.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het
volgende:
 Ontwikkelingen die leiden tot aanpassing van het beleid
 Formatie van de intermediair retail
 Pilot parkeren
 Dynamisch maken van het beleid
 Beleid buiten de binnenstad
 Functie Exercitieterrein
 Transformatie winkels naar woningen
College
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij refereert
aan het Binnenstaddebat zoals vastgesteld in de begroting 2017-2020,
gepland voor het eerste kwartaal van 2017. De vormgeving van het
Binnenstaddebat moet nog worden uitgewerkt en toegezegd wordt dat de
raad daarover tijdig geïnformeerd wordt. Het debat kan in de ogen van de
wethouder leiden tot een update van verschillende nota’s. De wethouder
zegt toe na het Binnenstaddebat een planning op te stellen voor actualisatie
van beleid en de raad daarover te informeren.
Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt geïnformeerd over de stand
van zaken rond het Exercitieterrein.
Conclusie
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende
besproken is.

9.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 23.10 uur.
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Lijst van aanwezigen

Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

A. Draisma
H.R.M. Ekelschot
M.L.A. Hollemans
P.J. van Meijeren
A. Noorthoek
V.S.M. Streng
T. van Soest-Vernooij

J.W.P. Boere

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
H.J. Hoogeveen
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

T. Boersma
T. van den End
J. de Kort

Inwonersbelangen

H.A. van Assem
J. Arentshorst
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

E. van Deutekom
J. Sistermans
G.C. Weerelts

Progressief Woerden

J. IJpma
L. Issarti
M.H.T. van Noort
J.J. Vierstra

J.G. Franken
A. de Jong
G.C.H. van der Lit

ChristenUnie-SGP

S.C. Brouwer
H. van Dam
H. van der Griendt

H.J. de Jonge
H.T. Bulk
D. van der Wind-Hoogeveen

LijstvanderDoes

J.C. van der Does
C. van Iersel
M.A.H. Kingma

A. Bolderdijk
C. Postma-van Iersel

VVD

R.C.L. Bakker
I. Berkhof-de Vos
S. van Hameren

F.J.D. Bos
R.J. Kunst

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

R. Vrolijk
J.V. Buerman

Voorzitter

T. van Soest-Vernooij
G.F. Becht

College

Burgemeester V.J.H. Molkenboer
Wethouder I.A.M. ten Hagen
Wethouder T.H.D. de Weger
Wethouder Y. Koster
Wethouder M.H. Stolk
Wethouder H.M.M. Haring

Griffie

E.M. Geldorp
O. Vliegenthart

