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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 0348-428619 en raadsgriffie@woerden.nl  

 

 
Raadsvoorstel (16R.00130) Nota Recreatie en Toerisme 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de 
opsteller(s) zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 

 
1. Doel van de bespreking  

De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over de volgende beslispunten: 
1. In te stemmen met de inhoud en de visie zoals verwoord in de nota "Samenwerken aan puur 

en gastvrij Woerden. Koers voor recreatie en toerisme 2016-2022 in de gemeente Woerden”. 
2. De vigerende beleidsnota "Poort naar de toekomst" in te trekken. 

 
Voor de behandeling zijn wethouder Stolk en burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

1. Voorgeschiedenis 
 

12 januari 2016 
commissie 
Middelen 

Rv (15R.00769) inzake startnotitie beleidsnota Recreatie en Toerisme  
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  
 

28 januari 2016 
raadsvergadering 

Rv (15R.00769) inzake startnotitie beleidsnota Recreatie en Toerisme  
Het voorstel wordt zonder beraadslaging door de raad aangenomen. Vóór hebben 
gestemd de fracties CDA, D66, Progressief Woerden, CU/SGP, LijstvanderDoes, 
VVD en STERK Woerden (26). Tegen heeft gestemd de fractie Inwonerbelangen 
(4). De fractie van Inwonersbelangen geeft hierbij een stemverklaring.  
 

 
3. Vervolgprocedure 

 De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 21 april 
2016.  

 Na de vaststelling van de nota wordt in de periode april t/m juli 2016 een 
uitvoeringsprogramma opgesteld.. 

 

4. Bijzonderheden 
 Indien er uitvoeringsplannen zijn die financiële consequenties hebben waarvoor onvoldoende 

financiering beschikbaar is, worden deze plannen aan de raad voorgelegd.  

 In het voorstel wordt opgemerkt dat de middelen voor de instandhouding van Stichting 
Woerden Marketing ontoereikend zijn. Ten opzichte van de begroting is er voor 2017 € 
57.000,- en voor € 82.000,- extra nodig. 
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