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Besluitenlijst van de 
commissie Middelen  
 

  
Datum:  13 september 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 21.30 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 voorzitter geeft aan dat het raadsvoorstel over de bestuursovereenkomst 
met het COA al eerder van de agenda is afgehaald vanwege de onzekerheid 
over het verzoek van het COA. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De commissie stelt de besluitenlijsten van de vergaderingen van de 
commissie Middelen van 14 en 16 juni ongewijzigd vast. 

 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda Middelen  
De fractie van Progressief Woerden verzoekt het raadsvoorstel over de 
opvanglocatie voor vluchtelingen in Woerden op de langetermijnagenda te 
plaatsen. Het onderwerp wordt toegevoegd voor de vergadercyclus van 
november 2016. De langetermijnagenda van september 2016 wordt 
vastgesteld. 

 

  

6. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

  

7. Raadsvoorstel (16R.00524) Bestuursrapportage 2016 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Het sombere beeld in de Bestuursrapportage 

 Het aanspreken van de Algemene Reserve ter dekking van het tekort 



 Pagina 2 van 4 

 Het tijdig melden van overschrijdingen en onderschrijdingen 

 Haalbaarheid titel Fietsstad van het jaar 2016 

 Verankering van de financiële functie in de gemeentelijke organisatie 

 De (on)voorzienbaarheid van de kosten voor milieuvriendelijke 
bermbeheer 

 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. De wethouder 
zegt toe de (technische) vragen over de haalbaarheid van Woerden als 
Fietsstad van het jaar 2016 en het milieuvriendelijke bermbeheer schriftelijk 
te beantwoorden.  
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de raadsvergadering van 
29 september als bespreekstuk. De fractie van Inwonersbelangen geeft aan 
niet in te kunnen stemmen met het voorstel en wil dat mogelijk in de 
raadsvergadering nog bespreken. 
 

  

8. Raadsvoorstel (16R.00355) uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing 
reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en zaterdagavond 
Wethouder De Weger geeft voorafgaand aan de behandeling aan dat er een 
fout in het raadsvoorstel staat. Het bedrag in beslispunt 2 dient € 14.300 te 
zijn in plaats van € 23.700. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Het niet volledig overnemen van de strekking van het amendement 

 De wens om nog verder te gaan in de pilot 

 De ongunstige positie van de (exploitatie van de) parkeergarage in 
deze pilot 

 De vraag of het mogelijk is om vrijdag vanaf 18.30 gratis te parkeren 

 Harmonisatie van parkeertarieven en –tijden voor parkeren op 
maaiveld en in de garage 

 Het kostendekkend krijgen van het parkeren en de gevolgen van de 
pilot(s) voor het parkeertarief 

 De kosten en de opbrengsten van het 3e uur gratis parkeren 

 De noodzaak van een parkeeronderzoek 
 
College 
Wethouder De Weger gaat in op de vragen uit de commissie.  
 
De wethouder zegt toe om voor de raadsvergadering: 

 Een inschatting te maken van de financiële gevolgen van het wijzigen 
van het tijdstip op vrijdagavond naar 18.30 uur; 

 Een inschatting te maken van de kosten om de parkeergarage mee 
te nemen in de pilot; 

 Een inschatting te maken van de parkeertarieven om te komen tot 
kostendekkendheid in het geval dat: het 3e uur gratis is, het 
meenemen van de parkeergarage in de pilot en de wijziging van het 
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tijdstip op vrijdagavond naar 18.30 uur; 

 Het foutieve bedrag in beslispunt 2 van het raadsvoorstel te wijzigen. 
  
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de raadsvergadering van 
29 september als bespreekstuk. Verschillende fracties spreken uit om 
amendementen voor te bereiden of te zullen steunen met betrekking tot de 
genoemde uitbreiding van de pilot. 
 

  

9. Raadsinformatiebrief (16R.00518) U10-agenda 
Commissie 
De commissie bespreekt onder meer het volgende: 

 Deelname aan de bestuurstafel Mobiliteit 

 De wenselijkheid van een overleg over de afvaardiging vanuit de 
raad bij de U10-bijeenkomsten 

 De informatievoorziening vanuit het college met betrekking tot U10-
aangelegenheden 

 Bespreking van de U10 Agenda in de vakcommissies 

 Visie op de inbedding van U10-samenwerking in de begroting, 
beleidsstukken en de commissievergaderingen.  

 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. Hij 
geeft aan dat de U10-raden later dit jaar een voorstel wordt voorgelegd over 
de Ruimtelijk-Economische Koers.  
 
Conclusie 
De commissie besluit dat het onderwerp voor dit moment voldoende 
besproken is.  
 
De griffie zal op verzoek van de commissie de mogelijkheden uitwerken van 
een structurele inbedding van de U10 in de commissievergaderingen. 
 

  

- Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. 
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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. Arentshorst   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    

      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   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

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 


