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 datum  dinsdag 6 juni 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.35 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 

  
  

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 is een aanmelding ontvangen van de heer Klein, voorzitter VV Kamerik, voor het 
inspreken bij agendapunt 11. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt vastgesteld, waarbij agendapunt 11 op verzoek van de commissie met 
voorrang wordt behandeld in verband met de aanwezigheid van een inspreker. 
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de vergadering van de commissie Middelen van 16 mei 2017 wordt 
conform vastgesteld. 
 
De heer Den Boer (STERK Woerden) vraagt naar de geplande bespreking van de 
maximering van de reserve Sociaal Domein. Dit onderwerp komt terug in de vergadering 
van de commissie Welzijn op 7 juni. 
 
De openstaande vraag over de zwemdiploma’s wordt nogmaals onder de aandacht 
gebracht van wethouder Stolk. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda juni 2017 
  

 

Wethouder Haring meldt dat de planning van de accountant voor het rapport van 
bevindingen en de controleverklaring niet gereed zullen voor de raadsbehandeling op 22 
juni. Zijn verwachting is dat dit wel mogelijk is voor de reserveraadsvergadering van 29 
juni. De wethouder zoekt nog uit welke gevolgen het heeft als de raad na de zomer de 
jaarstukken vaststelt, maar de commissie heeft de voorkeur van vaststelling vóór het 
zomerreces. 
 
De heer Den Boer (STERK Woerden) vraagt naar de status van toezegging T-245 
(ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater). Vanuit het college wordt aangegeven 
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dat er volgende week een stuk wordt besproken door het college dat daarna naar de 
raad komt.  
 
Naar aanleiding van een vraag van de heer Den Boer wordt nog uitgezocht door het 
college wanneer actie P-069 kan plaatsvinden (debat aanpak preventie en veiligheid 
Woerden). 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

De heer Eissens (D66) brengt de visiestukken van de U10 onder de aandacht van de 
commissie. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00297) wijziging APV 
  

 

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

 Concrete aanleiding voor aanpassing 

 Duiding reikwijdte van het begrip ´slecht levensgedrag´ 

 Voorzichtige en zorgvuldige toepassing 
 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen en geeft een toelichting op de nieuwe 
regels. 
 
Conclusie 
De raadsvoorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de raadsvergadering van 22 juni 
2017. 
 

  
  

11. Raadsvoorstel (17R.00330) herinrichting sportterrein VV Kamerik 
  

 

Inspreker 
De heer Klein, voorzitter VV Kamerik, geeft een toelichting op het proces, ontwikkelingen 
rond de locatie en het gewenste of noodzakelijk geachte voorzieningenniveau voor de 
vereniging. Verschillende commissieleden stellen vragen aan de inspreker over onder 
andere de samenwerking met andere verenigingen, het behoud van maatschappelijke 
activiteiten en de duurzaamheid van de nieuwe kantine.  
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Samenwerking vereniging met gemeente Woerden 

 Financiële achtergrond van de onderhandelingsinzet 

 Duurzaamheidsmaatregelen en het stellen van voorwaarden bij het verlenen van 
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de bijdrage 

 Huisvesting korfbalvereniging SDO 

 Langlopend proces 

 Impuls voor Kamerik 

 Dekking vanuit de Algemene reserve 
 
College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen uit het commissie. Zij licht de 
onderhandelingsproces toe. De genoemde 500.000 euro is een absoluut maximum, het 
risico voor een eventuele overschrijding ligt bij de vereniging. Wethouder Haring 
beantwoordt de vraag over dekking vanuit de grondexploitaties.  
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als hamerstuk naar de raadsvergadering 
van 22 juni 2017. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (17R.00385) uitbreiding gemeentegarantie Stichting ’t 
Oude Landt 

  

 

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

 Waarde van het onderpand in relatie tot de hoogte van de gemeentegarantie 

 Risico’s 

 De stichting als betrouwbare partner 
 
College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Conclusie 
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als hamerstuk naar de raadsvergadering 
van 22 juni 2017. 
 

  
  

10. Raadsinformatiebrief (17R.00294) Gebiedsgericht Werken 
  

 

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

 Persoon, bevoegdheden en rol van de nieuwe wijkambtenaar 

 Relatie met het beleidsterrein veiligheid 

 Gemeentebrede functie 

 Beleggen van functie in de staande organisatie 

 Structurele karakter van de pilot 

 Oud, geïntensiveerd of nieuw beleid 

 Verhouding wijkambtenaren met de rest van de ambtelijke organisatie 

 Doelstelling van het beleid, meten van de effectiviteit en tevredenheid van de 
inwoners 

 Cultuurverandering 

 Waarderingssubsidies platforms 
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College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Conclusie 
Het Gebiedsgericht Werken is als investering opgenomen in het raadsvoorstel juni-
overleg (agendapunt 13). 
 

  
  
  

12. Raadsinformatiebrief (17R.00247) aanvraag extra 
vervangingsinvesteringen Uitvoeringsplan Spelen 2017 - 2029 

  

 

De raadsinformatiebrief wordt betrokken bij agendapunt 13. 
 

  
  

13. Raadsvoorstel (17R.00353) juni-overleg 2017 
  

 

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

 Strijdigheid met de uitgangspunten uit het bestuursakkoord 

 Willekeurig gekozen investeringen  

 Terughoudendheid over nieuwe investeringen 

 Onduidelijkheid over noodzaak grote investeringen IBOR en achterstallig 
onderhoud 

 Niet meenemen motie veiligheid in dorpen en wijken als gewenste investering 

 Verandering schuldpositie door dekking uit de Algemene reserve 

 Structurele zaken die incidenteel worden voorgesteld 

 Inbedding Streetcornerwork bij Jeugdpunt 

 Investeringen in duurzaamheid 

 Beperkte noodzaak investeringen organisatieontwikkeling  

 Stand van zaken van de ambtelijke organisatie 

 Investeren in personeel versus investeren in de uitvoering 

 Investeringen op terreinen waar voorgaande jaren ook al is geïnvesteerd 

 Grip door college en secretaris om zaken op orde te houden 

 Niet voldoen aan bezuinigingsopdracht schoolzwemmen bij de Keerkring 

 Relatie uitvoeringsplan Spelen met IBOR 

 Aparte behandeling IBOR 
 
College 
De verschillende collegeleden reageren op vragen en opmerkingen uit de commissie 
met betrekking tot de verschillende investeringen.  
 
Wethouder Haring gaat in op de noodzaak tot het doen van bepaalde investeringen. Het 
college heeft met betrekking tot de uitvoering van de motie veiligheid in dorpen en wijken 
de inzet van het wijk-BOA’s niet gezien als een onvermijdelijke ontwikkeling. 
 
Wethouder Ten Hagen gaat in op het onderwerp IBOR. Dit onderwerp komt in 
september terug te bespreking. 
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Burgemeester Molkenboer gaat onder andere in op de organisatieontwikkeling. Hij zegt 
toe dat er nog overzichtelijk wordt gemaakt op welke onderdelen investeringen 
plaatsvinden. 
 
Conclusie 
Het CDA neemt het initiatief voor de afstemming om te komen tot amendementen. 
 
De volgende toezeggingen worden gedaan: 

1. IBOR: het onderwerp kan in de commissie Ruimte van september worden 
besproken; 

2. Organisatieontwikkeling: overzichtelijk wordt gemaakt op welke onderdelen 
investeringen plaatsvinden in de komende jaren. Daarbij wordt toegelicht het 
onderscheid tussen de bestaande investeringen en de voorgestelde 
investeringen; 

3. Veiligheid en preventieve aanpak: overleg kan plaatsvinden in september, waarin 
ook de inzet van wijk-BOA’s en de toekomst van Streetcornerwork wordt 
meegenomen. 

 
De commissie geleidt het voorstel als bespreekstuk door naar de raadsvergadering van 
22 juni 2017. 
 
 

  
  

14. Raadsinformatiebrief (17R.00315) bijdrage aan transitiebudget en 
weerstandsvermogen ParkeerService 

  

 

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

 Verrassing over ontwikkelingen 

 Rol van de gemeente 

 Behoefte aan feitenrelaas 

 Discrepantie tussen positieve geluiden in de jaarstukken over ParkeerService en 
actuele ontwikkelingen 

 Aanvulling weerstandsvermogen 

 Informatievoorziening bij het vaste agendapunt Terugkoppeling Verbonden 
Partijen en regionale samenwerking 

 
College 
Wethouder Stolk geeft aan dat zij de raad heeft geïnformeerd op het moment dat helder 
was wat er precies aan de hand was bij ParkeerService. De laatste informatie is dat van 
de gemeente Woerden een bijdrage wordt gevraagd voor het weerstandsvermogen van 
€ 39.000 en voor het transitiebudget van € 155.000 
 
De wethouder zegt toe dat de raad een feitenrelaas ontvangt, waarin ook de relatie 
wordt gelegd met de beoogde financiële voordelen van ParkeerService. 
 
Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende besproken 
is. 
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14. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 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   J. de Kort 

 G.J.C.J. Eissens   T. van den End 

 T.J. Boersma    

 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 
    


