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Evaluatierapport Burgercomité - Vernieuwde opzet jumelage Steinhagen 
2015-2016 
 

1. Doel van de bespreking  
Het evaluatierapport is geagendeerd op verzoek van de fractie van D66. De voorzitter van het 
Burgercomité, mevrouw Marijke Willems, spreekt in over het rapport. 
 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

17 december 
2014 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (14R.00527) inzake Van jumelage tot internationale 
samenwerking 
De raad besluit: 
1. om via het college het Burgercomité te verzoeken om per 2015 optie 1 

(continuering en versteviging van de stedenband met Steinhagen, maar dan 
op een moderne wijze) uit te voeren en daarvoor in 2015 en 2016 incidenteel 
voor 50% (€ 1.750,=) de middelen ter beschikking te stellen vanuit de 
Algemene Reserve; 

2. om via het college het Burgercomité te vragen om het onderwerp 
duurzaamheid / klimaatneutrale gemeente te nemen bij de invulling van optie 
1 in 2015, en daarvoor 50% van de kosten uit het budget duurzaamheid ter 
beschikking te stellen; 

3. om, op voorstel van het college, ultimo 2015 te bepalen welk onderwerp in 
2016 door het Burgercomité zou moeten worden opgepakt in het kader van 
optie 1, en daarvoor 50% van de kosten vanuit het betreffende budget te 
financieren (€ 1.750,=); 

4. 4 om via het college het Burgercomité te verzoeken om vanuit haar huidige 
werkzaamheden en contacten in Benin te onderzoeken wat de haalbaarheid 
is van optie 2 (ontwikkelingssamenwerking) en de raad daarover te adviseren; 

5. om medio 2016 te evalueren. 
 

8 maart 2016 
commissie 
Middelen 

Raadsinformatiebrief (16R.00087) Jumelageproject 2015 Woerden “Op naar 
klimaatneutrale gemeenten” 
 
 

8 maart 2016 Jaarverslag 2015 Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking (16.005165) 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
De raad heeft in 2014 het besluit genomen om incidenteel middelen beschikbaar te stellen in 2015 en 
2016 voor de uitvoering van de jumelage op een moderne wijze. Dat betekent dat er met ingang van 
2017 geen middelen beschikbaar zijn vanuit de gemeente voor de uitvoering van de projecten in het 
kader van de stedenband. 

 

Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
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