
Besluitenlijst van de 
commissie Middelen 
 
  
Datum: 8 maart 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting: 21:05 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. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van de commissie 
Middelen van 9 februari 2016 ongewijzigd vast te stellen. 

 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt aangepast vastgesteld, 
met de volgende wijzigingen: 

 Wethouder De Weger geeft aan dat de proef rond het parkeren kan 
worden besproken in de cyclus van mei 2016. 

 Wethouder Haring meldt dat de marktverordening naar verwachting in juli 
gereed is. Dit leidt tot behandeling in de cyclus van september 2016. De 
geplande behandeling in maart 2016 bleek niet haalbaar te zijn. 

 De fractie van het CDA geeft aan dat de afspraak was gemaakt om de 
maart-Rib in maart 2016 te bespreken. Wethouder Haring constateert dat 
er misverstand bestaat tussen college en raad over de termijnen en vindt 
dat vervelend. In de komende periode moet er volstrekte duidelijkheid 
komen om dergelijke misverstanden in het vervolg te voorkomen. De 
wethouder zegt toe in het najaar met de auditcommissie te spreken over 
het proces voor 2017. 
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6. Rondvraag 

De fracties van CU-SGP, Sterk Woerden en VVD stellen vragen aan het 
college over veiligheid en de aanpak van criminaliteit. 
 
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat er in Woerden een situatie is 
ontstaan die veel aandacht vraagt, de cijfers baren zorgen. Met de aanpak, 
die ook is toegelicht in de bijeenkomst van 9 februari, is inmiddels gestart. Er 
is budget voor de activiteiten die nu in gang zijn gezet. In het juni-overleg zal 
het college met de raad van gedachten wisselen over nieuw budget voor de 
aanpak en de prioritering van de aanpak op het gebied van veiligheid. 
 
De burgemeester zegt toe: 
1. Een besloten bijeenkomst in april te houden. 
2. Een (openbare) Raadsinformatiebrief over het onderwerp aan de raad te 

sturen, te bespreken in de commissie Middelen van mei 2016. 
3. Het complete rapport van Dunya aan de raad te sturen. 

 

  

7. Rapportage Burgercomité – Op naar klimaatneutrale gemeenten 
Commissie: 
De commissie uit veel waardering voor de werkzaamheden van het 
Burgercomité. De commissie bespreekt onder meer het volgende over het 
onderwerp duurzaamheid:  

 Rol van de gemeente (stimulerend, faciliterend of terughoudend) 

 Inrichting van een (onafhankelijk) loket voor duurzaamheidsvragen 

 Kansen en risico’s van de focus op alternatieve energiebronnen 
 
College: 
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen uit de commissie en gaat in op 
de verschillen met Steinhagen en de kansen van de samenwerking. 
 
Conclusie: 
De commissie besluit dat het rapport voor dit moment voldoende besproken 
is.  
 
De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met de 
portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van duurzaamheid in het 
onderwijs op de agenda te zetten in de overleggen met de scholen.  
 
De wethouder zegt een Rib toe over duurzaamheid, waar een 
informatiebijeenkomst over wordt gehouden in april 2016. De Rib kan dan 
voor de cyclus van april 2016 kan worden geagendeerd voor 
commissiebehandeling. 

 

  

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen 



Lijst van aanwezigen 

 

 

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 M.L.A. Hollemans    

 P.J. van Meijeren    

 A. Noorthoek    

 V.S.M. Streng    

 T. van Soest-Vernooij    

      D66  G.F. Becht   T. Boersma 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 H.J. Hoogeveen   J. de Kort 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   E. van Deutekom 

 J.A. van Leeuwen   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   G.C. Weerelts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   A. de Jong 

 M.H.T. van Noort   G.C.H. van der Lit 

 J.J. Vierstra    

      ChristenUnie-SGP  S.C. Brouwer   H.J. de Jonge 

 H. van Dam   H.T. Bulk 

 H. van der Griendt   M. Verschelling-Hartog 

      LijstvanderDoes  J.C. van der Does   A. Bolderdijk 

 C. van Iersel   C. Postma-van Iersel 

 M.A.H. Kingma    

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   R.J. Kunst 

 S. van Hameren    

      STERK Woerden  W. den Boer   A.E. Ambagtsheer-Bannink 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  T. van Soest-Vernooij 

  G.F. Becht 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder M.J. Schreurs 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
       

Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 


