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 datum  dinsdag 14 maart 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 22.45 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 wordt geen gebruik gemaakt van 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 17 januari 2017 
wordt conform vastgesteld. 
 

  
  

5. Vaststellen termijnagenda maart 2017 
  

 

De termijnagenda van de commissie Middelen van maart 2017 wordt vastgesteld. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking 
  

 

Er zijn geen vragen vanuit de commissie of mededelingen vanuit het college. 
 

  
  

7. Rondvraag 
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
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8. Rapport Inwonersbelangen over Buurtveiligheid Woerden 2016 
  

 

Dit onderwerp is beeldvormend behandeld in de informatiebijeenkomst van 9 maart 
2017. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Uitbreiding van de inzet van BOA’s 

 Mogelijkheden voor het opleggen van bestuurlijke boetes 

 Aangiftebereidheid en het verschil tussen de realiteit en officiële aangiftecijfers 
(‘dark number’) / het verschil tussen ervaren veiligheid en geregistreerde 
criminaliteitscijfers 

 Optimisme over veiligheidscijfers en waardering voor acties college 

 Investering in de jeugd / investeringsagenda JONG 

 Taken en prioritering van de werkzaamheden van de politie / aantal wijkagenten 
in Woerden 

 Representativiteit van het rapport Buurtveiligheid 

 Verschillende manieren om meldingen of aangifte te doen 

 Aandacht voor taken van de BOA’s 

 De financiële dekking voor het voorstel om het aantal BOA’s uit te breiden 

 Invulling van taken die politie, surveillanten en andere handhavers niet meer 
kunnen doen 

 Handhaven van normen en waarden 

 Herprioritering van taken van de BOA’s 
 
College 
Burgemeester Molkenboer reageert op de vragen uit de commissie. Hij ziet uitbreiding 
van het aantal BOA’s niet als de oplossing voor de problemen in de wijken. Hij geeft aan 
dat de lokale maatschappelijke opgaven op dit gebied wel kunnen worden aangepakt 
door een integraal beleid. De burgemeester haalt hierbij de verschillende acties aan in 
het kader van de Investeringsagenda JONG, de persoonsgebonden aanpak, het 
gebiedsgericht werken en de buurtaanpak. Hij verwacht dat er mogelijkheden kunnen 
zijn door een andere prioritering van de werkzaamheden van de BOA’s, waarbij de focus 
verschuift naar de inzet in de wijk in plaats van de controle en handhaving op kleine 
misstanden die een beperkt effect sorteren.  
 
Op de buurtaanpak wordt nog nader teruggekomen, onder andere omdat de ambities 
van het college op dit gebied financiële consequenties kunnen hebben. De 
burgemeester stelt aan de commissie voor om een fundamenteel debat te voeren over 
de aanpak die de gemeente Woerden voorstaat.  
 
Conclusie 
De fractie van Inwonersbelangen kondigt een motie aan met betrekking tot de uitbreiding 
van de inzet van BOA’s in Woerden en een onderzoek naar het verschil tussen de 
werkelijkheid en de officiële criminaliteitscijfers. 
 
De commissie geeft aan naar aanleiding van de suggestie van de burgemeester op een 
later moment een meer fundamentele discussie te willen voeren over de gewenste 
aanpak door de gemeente. 
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9a 
9b 

Raadsinformatiebrief (17R.00133) maart-RIB 2017 
Raadsinformatiebrief (17R.00051) concept Uitvoeringsplan Spelen 
2017-2029 

  

 

De raadsinformatiebrief concept Uitvoeringsplan Spelen is geagendeerd op verzoek van 
de fractie van het CDA. 
 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen, geeft aandachtspunten mee en stelt vragen over 
onder meer het volgende: 

 Verwerken van de financiële afspraken uit het Bestuursakkoord 

 De afspraak uit het Bestuursakkoord om geen nieuw beleid te ontwikkelen vs. de 
ontwikkelingen in de maart-RIB en de wensen van verschillende fracties 

 Investeringsfonds grote infrastructurele projecten 

 Intensivering versnelling woningbouw 

 Extra inzet op taalonderwijs en integratie van vluchtelingen en statushouders in 
Woerden 

 Wens om een gedegen investeringsagenda als langetermijnplanning en 
sturingsmiddel 

 Brede wens om met scenario’s te werken 

 Evaluatie IBOR 

 Waterplan en de gevolgen voor de rioolheffing en de reserve riolering 

 Uitvoeringsplan Spelen: het niet meenemen van vervangingsinvesteringen in 
IBOR, het (ongewenste) aanbodgerichte karakter van de vraagstelling van het 
college richting inwoners en het wekken van verwachtingen 

 De boodschap dat het geld niet opgemaakt hoeft te worden 

 Ambities in het kader van gebiedsgericht werken 

 Het ontbreken van de uitwerking van de motie inzake voedselverspilling 

 Voldoende opvang van ouderen in Woerden 

 Halvering hondenbelasting 

 Gezondheidshuis 

 Data gedreven sturing, het gebruik van data als sturingsmiddel voor het beleid 
 
College 
Wethouder Haring reageert op de vragen en opmerkingen vanuit de raad op de maart-
RIB. De wethouder geeft aan in het juni-overleg een sluitend plaatje te willen 
presenteren. De verwerking van de in de raadsinformatiebrief genoemde ontwikkelingen 
zal in dat kader al een hele uitdaging worden. De uitwerking van het inclusiebeleid zal, 
mits dit tot extra uitgaven leidt, terugkomen in het juni-overleg. 
 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen over de raadsinformatiebrief Spelen. Zij geeft 
aan dat de raad uiteraard in het juni-overleg scenario’s krijgt voorgelegd bij dit 
onderwerp.  

 
Wethouder Haring zegt toe: 

1. Vóór het juni-overleg met informatie te komen over de inzet op integratie van 
vluchtelingen en statushouders; 
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2. Bij de investeringen die worden voorgesteld in het juni-overleg toe te lichten wat 
de gevolgen zijn voor de vermogenspositie; 

3. De motie voedselverspilling terug te laten komen bij de uitwerking bij het 
onderwerp duurzaamheid; 

4. De onbeantwoorde vragen van STERK Woerden over het aantal reguliere 
plekken voor opvang van ouderen en de mogelijkheden voor een 
gezondheidshuis in Woerden op een zo kort mogelijke termijn te beantwoorden. 

 
Conclusie 
Verschillende fracties kondigen moties aan voor de raadsvergadering van 30 maart. 
 
De brede wens en verwachting vanuit de commissie is dat het college in het juni-overleg 
scenario’s aan de raad voorlegt voor de investeringen, ontwikkelingen en het nieuwe 
beleid in het juni-overleg. 
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 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    

 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   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 
    


