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Besluitenlijst van de 
commissie Middelen  
 

  
Datum:  16 juni 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 22:40 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

- Heropening 
De voorzitter heropent de vergadering, die geschorst is op 14 juni 2016 om 
23:17 uur, om 20:00 uur.  

 

  

11. Raadsvoorstel (16R.00284) Juni overleg 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Zoekrichtingen voor de dekking van het tekort 

 Heroverweging systematiek Sociaal Domein 

 Doelen van organisatieontwikkeling, ondersteuning management en 
externe inhuur 

 Uitbreiding van de formatie communicatie 

 De gevolgen van de meicirculaire 

 Inzet op veiligheid 

 Inrichting van de raadzaal in het nieuwe Stadhuis 

 Definitie van onvermijdelijkheid 

 Investering in Het Nieuwe Werken 

 Uitbreiding van de formatie communicatie 

 Kostendekkendheid van hondenbeleid 
 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de financiële vragen uit de commissie. Hij 
licht toe dat er in het voorstel verschillende soorten besluiten worden 
gevraagd, die op verschillende wijzen in de begroting zullen worden 
verwerkt. Bij een aantal ontwikkelingen zal de raad nog een voorstel 
ontvangen. De uitwerking van het voorstel, inclusief het voorgestelde nieuwe 
beleid, in de begroting leidt tot een tekort van ongeveer 2 miljoen, dat nog 
opgelost dient te worden. De wethouder legt uit wat het college verstaat 
onder ‘onvermijdbaar’. 
 
Wethouder Stolk beantwoordt de vraag over de Cattenbroekerplas. Bij het 
ontbreken van een exploitant is er een jaar langer budget nodig voor het 
beheer van de plas. 
 
Wethouder Koster beantwoord de vragen over het Sociaal Domein. 
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Wethouder De Weger gaat in op de vragen over het handboek IBOR. 
Daarnaast geeft hij aan dat de gevolgen van de huisvesting van 
vluchtelingen en statushouders in de risicoparagraaf van de begroting zullen 
worden verwerkt.  
 
Burgemeester Molkenboer gaat onder andere in op de vragen over 
organisatieontwikkeling, citymarketing en veiligheid. Hij geeft aan dat de 
investeringen in de organisatieontwikkeling een tijdelijk karakter hebben. 
 
De burgemeester zegt toe dat de raad in oktober een raadsinformatiebrief 
over Organisatieontwikkeling kan bespreken waarin onder andere aandacht 
wordt besteed aan: 

 Doelstellingen 

 Verbeterpunten 

 Wat is er al bereikt en waar staan we nu 

 Keuzescenario’s voor de raad voor de prioritering van de ‘vrije ruimte’  

 Formatie-uitbreiding Communicatie 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de raadsvergadering van 
23 juni als bespreekstuk. De VVD-fractie overweegt een amendement in te 
dienen met betrekking tot de onvermijdbare ontwikkelingen.  

 

  

12. Raadsvoorstel (16R.00129) Aanpak fietsendiefstallen Station 
Woerden 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 De noodzaak om extra maatregelen te treffen bij een afname van het 
aantal fietsendiefstallen 

 De effectiviteit van het huidige beleid 

 Camerabewaking en verhoging veiligheidsgevoel 

 Inzet van Ferm Werk 
  
College 
Burgemeester Molkenboer en wethouder De Weger beantwoorden de 
vragen uit de commissie. 
 
Conclusie 
De fracties van CDA, Inwonersbelangen, CU/SGP, VVD en LijstvanderDoes 
zijn voorstander van de door het college voorgestelde maatregelen 
(camerabewaking en aanpassing verlichtingsniveau). De fracties van 
STERK Woerden en Progressief Woerden hebben een voorkeur voor de 
inzet van Ferm Werk. De fractie van D66 ziet geen noodzaak om 
aanvullende maatregelen te treffen. 
 
De commissie vraagt in meerderheid het college om vóór de 
raadsvergadering deze voorkeursvariant te verwerken in het raadsbesluit. 
 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door naar de raadsvergadering van 
23 juni als bespreekstuk. 
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14. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 22:40 uur. 

 

 
Zie volgende pagina voor lijst van aanwezigen (14 en 16 juni)



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    

      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 


