
Besluitenlijst van de 
commissie Middelen  
 

  
Datum:  12 april 2016  
Opening:  20:10 uur    Sluiting:  23:25 uur 
 
 

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:10 uur.  

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Er hebben zich geen burgers gemeld voor het spreekrecht voor een 
onderwerp dat niet op de agenda staat. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld, waarbij de afspraak wordt 
gemaakt dat bij onvoldoende resterende bespreektijd agendapunt 10, de Rib 
evaluatie samenwerking Woerden-Oudewater, wordt doorgeschoven naar 
de commissie-cyclus van mei.  
 
De heer Den Boer geeft aan de vergadering te zullen verlaten bij de 
behandeling van agendapunt 7, de Nota Recreatie en Toerisme, in verband 
met zijn betrokkenheid bij Woerden Marketing. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van de commissie 
Middelen van 8 maart 2016 ongewijzigd vast te stellen. 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda Middelen  
Langetermijnagenda 
Wethouder Haring geeft aan dat de behandeling van de jaarrekening niet in 
mei, maar pas in de cyclus van juni kan plaatsvinden. Net als in vrijwel alle 
andere gemeenten in Nederland is het, in verband met het ontbreken van 
gegevens, niet mogelijk voor de accountant om tijdig de jaarrekening te 
controleren. De wethouder zegt toe eind april 2016 een Rib te sturen om de 
raad nader te informeren over de vertraging in de aanlevering van de 
jaarrekening. Hij doet zijn uiterste best om daarbij ook het saldo 2015 te 
delen met een analyse daarop. 
 
Met inbegrip van bovenstaande wijziging wordt de langetermijnagenda 
vastgesteld. 
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Proces huisvesting statushouders en vluchtelingen 
De commissie bespreekt de brief van de burgemeester over de scope en het 
proces rond het raadsvoorstel en het bijpraten van de raad over dit 
onderwerp.  
 
Verschillende fracties geven aandachtspunten mee voor het raadsvoorstel. 
 
De commissie stelt voor dat het bijpraatmoment door het college 
maandelijks kan plaatsvinden voorafgaand aan de vergadering van de 
commissie Middelen, van 19.30 uur tot 20.00 uur, in beslotenheid. Het 
college zal aangeven of er aanleiding is om van dit moment gebruik te 
maken.  

 

  

6. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00130) Nota Recreatie en Toerisme  

De voorzitter geeft namens wethouder Stolk aan dat in het bespreekstuk van 
de nota ten onrechte het woord ‘concept’ is opgenomen, het betreft namelijk 
de definitieve versie van het stuk. De raad ontvangt voor de 
raadsvergadering een aangepaste versie, waarin dit is hersteld. 
 
Insprekers 

1. De heer N. Teunissen, namens het Gilde Woerden 
2. Mevrouw K. Kusters, namens Woerden Marketing / TIP 
3. Mevrouw R. de Boer, namens dorpsplatform Zegveld en het Platform 

Ondernemers Verenigingen Woerden 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Financiële consequenties van de nota 

 Toeristenbelasting 

 Kansen voor de landelijke bekendheid van Woerden 

 Het SMART maken van doelstellingen 

 Cofinanciering 

 Het hoge ambitieniveau 

 Co-creatie nota 
 
College 
Wethouder Stolk en burgemeester Molkenboer beantwoorden de vragen uit 
de commissie. Burgemeester Molkenboer zegt toe de budgetten voor 
recreatie en toerisme uit te werken in de stukken voor het juni-overleg. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de agenda van de 
raadsvergadering van 21 april als hamerstuk. De fractie van Progressief 
Woerden zal na overleg met de griffie over de financiële implicaties van het 
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ontwerpbesluit bepalen of deze fractie het stuk alsnog als bespreekstuk 
wenst te behandelen in de raadsvergadering.  

 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00129) Beschikbaar stellen budget inzake 
aanpak fietsendiefstallen station Woerden 
De commissie besluit, op verzoek van de fractie van D66, om de 
behandeling van het raadsvoorstel aan te houden tot de evaluatie van de 
fietssluis heeft plaatsgevonden. Conform de beantwoording van de 
schriftelijke vragen over dit onderwerp uit de raadsinformatiebrief 
(16R.00157) zal de bespreking van de evaluatie (en daarmee ook het 
raadsvoorstel) plaatsvinden in de juni-cyclus.  

 

  

9. Rib (16R.00110) Maart brief  
Commissie 
De commissie bespreekt mogelijke uitzoekopdrachten, prioriteiten en stelt 
vragen over de maart-brief. Onder andere de volgende onderwerpen komen 
aan bod: 

 Risico’s onderwijshuisvesting 

 Budgetten kinderopvang 

 Bouwgrondexploitaties 

 Hondenbelasting 

 Organisatieontwikkeling, management, extern advies en inhuur 

 Deltaplan 

 Recreatie en Toerisme 

 Veiligheid (o.a. inzet wijkagenten) 

 Parkeren 

 Langlopende verplichtingen 

 Vastgoedbeleid 

 Organisatie WoerdenWijzer 

 Terugdringen schuldenlast 

 Kostendekkendheid leges 

 Leerlingenvervoer 
 
College 
Wethouder Haring en burgemeester Molkenboer reageren op de 
opmerkingen en vragen uit de commissie. Het is aan de raad om middels het 
aannemen van moties in de raadsvergadering uitzoekopdrachten mee te 
geven aan het college. De uitkomsten kan de raad betrekken bij de 
voorbereiding van het juni-overleg. Wethouder Haring biedt ambtelijke 
ondersteuning aan bij de formulering van de uitzoekopdrachten in de moties. 
 
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat er in een eerder stadium al is 
toegezegd een informatiebijeenkomst te houden over de 
organisatieontwikkeling. Met het oog op de verschillende vragen uit de 
commissie over dit onderwerp wordt toegezegd om vóór het juni-overleg nog 
de informatiebijeenkomst, in overleg met de griffie, te organiseren.  
 
Conclusie 
De commissie geleidt de raadsinformatiebrief door naar de agenda van de 
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raadsvergadering van 21 april 2016 als bespreekstuk.  

 

  

10. Rib (16R.00106) Evaluatie samenwerking Oudewater-Woerden 
Vanwege onvoldoende tijd om dit onderwerp zorgvuldig te behandelen 
besluit de commissievoorzitter, conform afspraak bij agendapunt 3, om dit 
agendapunt door te schuiven naar de commissievergadering van mei. 

 

  

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 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 


