
Besluitenlijst van de 
commissie Middelen 
 
  
Datum: 12 januari 2016  
Opening: 20:00 uur    Sluiting:  22:55 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 conform vastgesteld. 
 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van de 
commissie van 9 december 2015 ongewijzigd vast te stellen. 
 

  

5. Vaststellen termijnagenda, toezeggingen, lijst openstaande 
moties 
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt ongewijzigd 
vastgesteld. Het verzoek van de commissie is om de 
portefeuilleonderdelen van voormalig wethouder Duindam toe te 
wijzen aan de desbetreffende waarnemend wethouder. 
 

  

6. Rondvraag 

Er zijn drie vragenseries voor de rondvraag aangekondigd. 
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1. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) inzake innen 
toeristenbelasting door leden van watersportvereniging De 
Greft. Wethouder Stolk beantwoordt de vragen afdoende. 

2. De heer Den Boer (STERK Woerden) inzake carbid schieten 
rond de jaarwisseling. Burgemeester Molkenboer beantwoordt 
de vragen afdoende. 

3. Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) inzake 
vuurwerkvrije zones. Burgemeester Molkenboer beantwoordt 
de vragen afdoende. 
 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00007) inzake onderzoek naar berichtgeving 
rondom voormalig wethouder Duindam 
Commissie: 
De commissie heeft geen vragen of opmerkingen over het voorstel. 
 
Voorzitter Presidium: 
De heer Ekelschot gaat kort in op de totstandkoming van het voorstel 
in de Presidiumvergadering van 7 januari 2016. 
 
Conclusie: 
Op verzoek van de fractie Inwonersbelangen wordt het voorstel 
doorgeleid naar de bespreekagenda van de raadsvergadering van 28 
januari 2016. 
 

  

8. Voorstel voor de raad Inwonerspeiling met Oekraïne-referendum  
Commissie: 
De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer: 

- Instrument referendum/peiling in relatie tot representatieve 
democratie 

- Kosten van een inwonerspeiling 
- “Gevaar” van verlenging van een politieke campagne 
- Geschiktheid / aanvullen van onderwerpen 
- Complexiteit van formulering van vraagstelling 

 
College: 
De voorzitter noteert geen (commissie-brede) toezegging(en) van het 
college. 
 
Conclusie: 
De fractie Inwonersbelangen kondigt een motie ter zake aan voor de 
raadsvergadering van 28 januari 2016. 
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9. Rib (15R.00723) inzake Cameratoezicht en camerabewaking 
rondom station Woerden 
Commissie: 
De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer: 

- Kosten van de maatregelen 
- Effectiviteit van cameratoezicht / -bewaking 
- Alternatieve maatregelen, preventief en repressief 
- Locatie station en andere locaties 
- Verschil tussen cameratoezicht en –bewaking 
- Proportionaliteit en subsidiariteit 

 
College: 
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
De burgemeester zegt toe een voorstel te zullen uitwerken, waarin de 
mogelijkheid camerabewaking naast andere preventieve maatregelen 
wordt geplaatst, inclusief een kostenduiding daarvan. 
Voorts komt er een separaat voorstel naar de raad inzake het 
aanpassen van de APV m.b.t. het verlenen van de bevoegdheid aan 
de burgemeester tot het (tijdelijk) cameratoezicht in te stellen.  
 

  

10. Rib (15R.00743) inzake Ambtelijke samenwerking Woerden 
Oudewater 
Commissie: 
De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer: 

- Doelstelling van de samenwerking 
- Te behalen efficiencyvoordelen 
- Kosten 
- Rol/bevoegdheid van de raad en het college t.a.v. dit 

onderwerp 
- Wenselijkheid van een raadsbijeenkomst met Oudewater 

binnen afzienbare termijn 
 

College: 
Burgemeester Molkenboer gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
Het volgende vervolg wordt afgesproken. Eerder is toegezegd dat 
eind 2016 de samenwerking zal worden geëvalueerd.  In het komende 
voorjaar zullen daartoe beide raden de onderzoeksopdracht vast 
stellen. De raad heeft daarmee invloed op de opdracht. De uitkomsten 
van de evaluatie worden in eerste instantie in Woerdens commissie-
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/raadsverband besproken. Op dat moment kan de raad bepalen of het 
wenselijk is een bijeenkomst met de raad van Oudewater te 
organiseren. 
 

  

11. Rv (15R.00769) inzake Startnotitie beleidsnota Recreatie en 
Toerisme 
Commissie: 
De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer: 

- Aanpak proces 
- Kosten 
- Rol van derden-partijen (platforms, sector, etc.) 
- Samenwerking in de regio 
- Eenduidigheid gebruikte terminologie 
- Rol van de raad bij vaststellen startnotitie 

 
College: 
Wethouder Stolk gaat in op de inbreng van de commissie en 
beantwoordt de vragen. 
 
Conclusie: 
De fractie Inwonersbelangen neemt het voorstel mee terug voor 
fractieoverleg, waardoor het naar de bespreekagenda van de 
raadsvergadering van 28 januari 2016 wordt doorgeleid. 
 

  

12. 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 

  
 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 
Mevr. T. van Soest-Vernooij 

  
 Griffier 
  

 Erwin Geldorp 
 Onno Vliegenthart 

  
  
 College 
  

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

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

 Burgemeester: V.J.H. Molkenboer 


