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 datum  dinsdag 16 mei 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 21.15 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Door de voorzitter wordt kort 
stilgestaan bij het noodlottig ongeval bij de sloopwerkzaamheden bij het oude stadhuis. 
Tijdens de raadsvergadering van volgende week woensdag zal door de burgemeester 
nader bij de gebeurtenissen worden stilgestaan. In de raadzaal ligt tijdens de 
commissievergaderingen een condoleanceregister klaar. 
 

  
  

2. Spreekrecht burgers 
  

 

Eventuele bijdragen van insprekers zijn terug te luisteren bij de betreffende vergadering 
op gemeenteraad.woerden.nl en indien van toepassing gepubliceerd bij het betreffende 
agendapunt. 
 
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen voor het spreekrecht. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Middelen van 11 april 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda mei 2017 
  

 

 De heer Bulk ((CU-SGP) vraagt naar de planning (juni of september) van P-038 
(deelname ICT-coöperatie). De vraag wordt schriftelijk beantwoord. 
 

 Mevrouw Van Megen (D66) vraagt naar de status van: 

 Motie 43 (Publieksvriendelijke openingstijden). Burgemeester Molkenboer 
geeft aan dat hier aan gewerkt wordt en hierop wordt teruggekomen in het 
kader van de dienstverlening. De termijn kan op juni worden gezet.  

 Motie 44 (Burgerbegroting / inwoners rekenen mee). Wethouder Haring geeft 
aan dat hieraan een passage wordt gewijd in de begroting. Er komt in ieder 
geval een bestand beschikbaar waarmee de geïnteresseerde burger nog kan 
rekenen met de begroting.  

 
 De heer Van Dam (CU-SGP) vraagt naar de status van P-069 (Debat aanpak 

preventie en veiligheid Woerden). Deze actie staat op de termijnagenda op juni.  
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 De termijnagenda van mei 2017 wordt vastgesteld met inbegrip van 

bovenstaande aanpassingen. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Wethouder Stolk informeert de commissie over de gesprekken met betrekking tot 
mogelijke toetreding van De Ronde Venen in het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 
Zij geeft aan dat in juni of anders in september een voorstel naar de raad komt met 
betrekking tot toetreding en de aanpassing en actualisatie van de Gemeenschappelijke 
Regeling. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00262) jaarverslag en jaarrekening 2016 (excl. 
programma 3 Sociaal Domein) 

  

 

Voorafgaand aan de bespreking stelt de voorzitter voor om de integrale bespreking van 
het onderdeel Sociaal Domein te houden in vergadering van de commissie Welzijn in 
juni. De commissie kan daar mee instemmen. De voorzitter informeert de commissie 
over de adviezen vanuit de auditcommissie met betrekking tot procedure van 
behandeling van de jaarrekening in mei en juni.  
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Compliment over positieve resultaat en het bereiken van de doelen 

 Voorbehoud bij bestemming resultaat vanwege onbekendheid resultaten Sociaal 
Domein en maximering reserve sociaal domein 

 Forse budgetoverhevelingen en verschuiving die leiden tot druk op organisatie in 
het nieuwe jaar  

 Stabilisering vermogenspositie vs. de verwachting van grote investeringen 

 Verwerking van de IBOR-risico’s en wegenonderhoud in de stukken 

 Beleidsmatige en financiële sturing op integratie van statushouders 

 Ontbreken verantwoording proces rond de verkeersvisie als gemiste kans 

 Ontbreken beheerplannen en lagere uitgaven onderhoud sportvelden 

 Summiere toelichting op programma Ruimte ontwikkelingen en wonen 

 Ontbreken verantwoording effecten wijziging strategische woningbouwplanning 

 Onverwachte hogere opbrengsten leges 

 Verwachtingen rond beschikbaarheid cijfers Sociaal Domein t.b.v. besluitvorming 
in juni 

 Noodzaak onderliggende raadsvoorstellen bij beslispunt 2 

 Investeringen Het Nieuwe Werken op schema 

 Structureel of incidenteel positief saldo parkeren en mogelijkheden tot verlaging 
tarieven 
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 Discrepantie met bestuursakkoord en de noodzaak tot de beslispunten 3 t/m 6 

 Positieve resultaten klanttevredenheid 

 Vertraging BRAVO 3 en de invloed van het college op het proces 

 Belang van voortgang dossier schuifruimte 

 Verwachting dat jaarrekening Ferm Werk dit jaar wel tijdig ontvangen zou zijn 

 Aanwending resultaat kinderopvang, samenhang met werk en inkomen 

 Stand van zaken zwemdiploma’s in het basisonderwijs 

 Toelichting op afbouw bewegingsonderwijs 

 Capaciteit en belang informatieveiligheid 

 Noodzakelijkheid handhavingscapaciteit op snippergroen 

 Zorgen omtrent de omvang van de langlopende leningen 

 
College 
De verschillende collegeleden beantwoorden de vragen uit de commissie.  
 
De volgende toezeggingen worden gedaan: 

 Een voorstel voor de maximering van de reserve komt terug in het voorstel met 
betrekking tot het Sociaal Domein, ter bespreking in de commissie Welzijn van 7 
juni. (wethouder Haring) 

 De achterliggende stukken waarnaar in beslispunt 2 wordt verwezen worden nog 
toegezonden. (wethouder Haring) 

 Een verduidelijkt en verbeterd raadsvoorstel volgt, waarbij de beslispunten nog 
nader worden toegelicht. (wethouder Haring) 

 De raad ontvangt nog voorstellen voor de aanwending Koopgarantmiddelen ten 
behoeve van de woningbouw en de inzet ten behoeve van de sport, zoals 
genoemd bij beslispunt 2. (wethouder Stolk) 

 De resultaten van de evaluatie van de pilot parkeren komen op korte termijn naar 
de raad toe, zo mogelijk voor de zomer. (wethouder Stolk) 

 De vraag om een toelichting op de stand van zaken zwemdiploma’s wordt 
schriftelijk beantwoord. (wethouder Stolk) 

 
Conclusie 
De fractie van D66 kondigt overweegt samen met de fractie van Progressief Woerden 
een motie of amendement op te stellen met betrekking tot het onderwerp 
informatieveiligheid en privacy. 
 
De commissie besluit dit raadsvoorstel met voorlopige stukken niet door te geleiden naar 
raadsvergadering. Het onderdeel Sociaal Domein zal in de commissie Welzijn van 7 juni 
behandeld kunnen worden. Een raadsvoorstel inzake de definitieve jaarstukken is 
beoogd voor behandeling in de raadsvergadering van 22 juni.  
 

  
  
  

9. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot   R. Hofma 

 M.L.A. Hollemans   A.L.E. van der Tol 

 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   C. Arentshorst 

 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   D. van der Wind-Hoogeveen 

      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   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   L.M. Ruyten 

     R. Vrolijk 

      
      

Voorzitter  G.F. Becht 

  T. van Soest-Vernooij 

 
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
  

 Griffie  E.M. Geldorp 

  O. Vliegenthart 

  W. Plukaard 
    


