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 datum  woensdag 11 oktober 2017  

 opening  20.00 uur sluiting 23.25 uur 
     

  
  

1. Opening 
  

 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
 
T.a.v. de aan de raad verstrekte raadsinformatiebrief over de voortgang van de 
renovatie van het stadhuis doet wethouder Ten Hagen het verzoek van agendapunt 2 
gebruik willen maken voor een nadere toelichting en mogelijk beantwoording van 
vragen. 
 

  
  

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. 
 
Wethouder ten Hagen informeert de commissie over een belemmering bij de start van 
de bouw van het nieuwe stadhuis. Deze tegenvaller is naar voren gekomen doordat de 
bouwtekeningen niet bleken te kloppen met de werkelijkheid.  
 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 

 Tijdstip van inlichten 

 Financiële consequenties 

 Onvoorzienbaarheid van de problemen  

 Gebruikte bouwtekeningen  

 Vertraging van de oplevering 
 
Als reactie op de vragen geeft wethouder Ten Hagen aan dat de raad de informatie niet 
op een eerder moment heeft kunnen krijgen. Er is gekeken of de problemen konden 
worden opgelost. Nu gebleken is dat dit niet binnen tijd/budget is gelukt, is de raad 
geïnformeerd.  
 
Voorts geeft hij aan dat deze belemmering buiten het onvoorziene valt (categorie: 
‘’exceptioneel’’). Dit heeft als gevolg dat de opleveringsdatum van 1 juli 2018 niet 
behaald zal worden en kan er gerekend worden op een vertraging van een paar 
maanden. Deze vertraging is nodig om uiteindelijk een kwalitatief goed eindproduct op te 
leveren. 
 
T.a.v. de financiële consequenties geeft de commissie aan graag bijgepraat te willen 
worden in een besloten vergadering. 
 
Conclusie/besluit  
In een op korte termijn te beleggen besloten vergadering zal de wethouder Ten Hagen 
de commissie nader informeren over de financiële consequenties. 
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3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

  
  

4. Bestuur en dienstverlening (programma 1 – deels) 
  

 

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

 Wijk BOA’s 

 Dienstverlening 

 Openingstijden publieksbalie en stadserf  

 Regionale samenwerking in relatie tot de effectiviteit van de ambtelijke inzet 

 U10 – positie van Woerden daarin 
 
College  
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat het college aan de pilot gebiedsgericht werken 
twee BOA’s zal koppelen / BOA’s nadrukkelijk in de pilot te betrekken. De raad bepaalt 
zelf hoe dit nu verder gaat. 
 
Voorts wordt aangegeven dat m.b.t. de openingstijden de raad hierover een 
raadsinformatiebrief over heeft gehad. Er zal daarbij niets veranderen in afwachting van 
een enquête onder inwoners volgend jaar.  
 
Verder geeft hij aan over regionale samenwerking dat veel kennis wordt gehaald uit de 
U10 en AGW, zodat deze informatie niet hoeft ingekocht te worden.  
 
Conclusie 

- Er zijn geen moties of amendementen aangekondigd. 
- In de novembercyclus vindt aan de hand van een raadsinformatiebrief terzake 

een discussie plaats over de strategie als het gaat om regionale samenwerking. 
 

  
  

5. Paragrafen 
  

 

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

 Weerstandsvermogen / beleid Algemene Reserve / Schuldenlast 

 Toekomstige investeringen / dekking / risico’s 

 Hondenbelasting 

 Parkeertarieven / Parkeerservice  

 Waterverdedigingswerken  

 Burgerbegroting  

 Brediuspark  

 Sportvelden / kapitaalslasten 

 IBOR 

 Defensie eiland  

 VRU / eigendom kazernes 
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 AVU  

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek  
 
College  
Wethouder Haring geeft over het weerstandsvermogen aan dat weliswaar de omvang 
verminderd is maar het nog ruim boven de norm is die daarvoor staat. Door de 
noodzakelijke investeringen zal de schuldenlast de komende jaren stijgen.  
 
Voorts geeft hij aan dat de raad kort geleden een uitspraak heeft gedaan om de 
hondenbelasting niet af te schaffen. Daarnaast zijn ook de parkeertarieven op dit 
moment kostendekkend waardoor het niet nodig is een verhoging voor te stellen. 
 
T.a.v. de burgerbegroting is het resultaat wat achtergebleven bij de ambitie. Dat komt 
door de vele ideeën en gedachtes die rondom de vormgeving van zo’n begroting 
bestaan. 
 
Wethouder Ten Hagen vervolgt de beantwoording van de vragen en geeft aan dat er 
een visie wordt ontwikkeld voor het Brediuspark. Deze visie wordt naar de raad 
gezonden. 
 
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat een medewerkerstevredenheidsonderzoek niet 
alleen door de huisvesting wordt beïnvloed maar ook door vele andere factoren 
waardoor dus uitstel van dit onderzoek naar het moment dat de organisatie in het 
nieuwe Stadhuis werkt niet noodzakelijk is. 
 
Wethouder Stolk geeft betreft Parkeerservice aan dat de raad 6 juni een 
raadsinformatiebrief heeft gekregen waarin uitleg wordt gegeven over de 
Parkeerservice. Met de inhaalslag die hierbij gemaakt t.a.v. het inkoopgedrag zijn de 
verwachtingen dat dit een positief resultaat voor Woerden gaat opleveren. 

 
Conclusie 

- De technische vragen zullen schriftelijk nog beantwoord worden door het college. 
- STERK Woerden kondigt een amendement aan inzake hondenbelasting. 
- CDA kondigt een amendement aan inzake schuldpositie/ weerstandsvermogen. 

 

  
  

6. Algemene inkomsten (programma 7) 
  

 

Zonder inbreng van de commissie en het college wordt dit agendapunt afgesloten. 
 

  
 
 

 

7. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer (programma 2) 
  

 

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

 Onderhoudscontracten / bomenareaal 

 Planten/insecten  

 Steinhagenseweg / fietsroutes 

 Openbare verlichting 
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 Bodemdaling 

 Meerjarig Onderhouds-Programma (MOP) 

 Verkeersvisie / prioritering uitwerking / onderzoek Westelijke randweg 

 Parkeren: auto’s en fietsen / fietsvriendelijke gemeente 

 Afval dumpingen / evaluatie afvalsystematiek / GFT 

 Afvalscheiding op de scholen  

 Burgerparticipatie  
 
College 
Wethouder Ten Hagen geeft in een reactie op het onderwerp onderhoudscontracten aan 
dat het goed zou zijn om op een ander moment de raadsleden hier verder over te 
informeren. Voorts geeft hij aan dat er op dit moment geen middelen beschikbaar zijn 
voor de fietsroutes/-kruising Steinhagenseweg. 
 
Binnenkort volgt er ook een raadsinformatiebrief die de raadsleden op te hoogte brengt 
over de stand van zaken inzake openbare verlichting. 
 
Ook geeft wethouder Ten Hagen aan dat inzake bodemdaling ook met een 
raadsinformatiebrief op een later moment hierover zou willen praten.  
 
Ten aanzien van het MOP geeft de wethouder aan dat voor de Woerdense methode 
gekozen is waarbij o.a. met wijkplatforms wordt gesproken over wat zij in de praktijk als 
grootste probleem ervaren. Dit zijn vaak andere problemen als de technische 
problemen. De ervaring van de inwoners is daarom nadrukkelijk meegenomen bij het 
vaststellen van het MOP. 
 
Wethouder Stolk geeft aan dat bij de prioritering m.b.t. verkeersvisie de raad bepaalt wat 
er in de toekomst zal gaan gebeuren. 
 
Voorts geeft zij ook aan de raad periodiek op de hoogte te zullen houden over (de cijfers 
van) het afvalbeleid. Daarnaast merkt zij op dat het zeker niet zo is dat er meer afval 
dumpingen zijn zoals door de commissie wordt aangegeven. Dit zijn er volgens 
wethouder Stolk juist minder geworden. 
 
Ook geeft wethouder Stolk aan dat op navolging van afvalscheiding op scholen dit ook 
zal gaan gebeuren bij sportverenigingen.  
 
Conclusie 

- Er komt een erratum voor de begrotingsbehandeling inzake de uitwerking van de 
verkeersvisie. 

- ChristenUnie/SGP overweegt een amendement inzake duurzame gemeentelijke 
voertuigen i.p.v. elektrische. 

- De raad ontvangt een raadsinformatiebrief over openbare verlichting. 
- De raad ontvangt een raadsinformatiebrief over bodemdaling. 

 

  
  

8. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (programma 6) 
  

 

Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende: 
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 Duurzaamheid Woerden in relatie met Regeerakkoord  

 Gasloze wijken  

 Olie/gaswinning / duurzaamheid / recycling 

 burgerparticipatie 
 
College 
Wethouder Haring geeft aan het regeerakkoord nog niet volledig door te hebben 
doorgenomen waardoor nog geen analyse kan geven over het regeringsakkoord in 
relatie tot duurzaamheidsprogramma in Woerden. 
 
Er is een bijeenkomst geweest inzake een gasvrij Schilderskwartier en er is ook een 
nieuwsbrief naar de bewoners gegaan. Daarnaast zitten vertegenwoordigers van de 
gemeente regelmatig met de bewoners rond de tafel hoe verdere stappen ondernomen 
kunnen worden. 
 
Conclusie 

- CDA kondigt een amendement aan over duurzaamheid. 
- VVD komt met een motie inzake de relatie tussen de duurzaamheidambities in 

Woerden en het Regeerakkoord inzake milieudoelstellingen.  
 

  
  

9. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (programma 6) 
  

 

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

 Betrokkenheid van de inwoners bij de woonvisie / inclusiebeleid bij 
woningbouwprojecten 

 Strategische woningbouwplanning  

 Stand van zaken oude Minkema-gebouw 

 Deregulering / omgevingswet 

 Gasvrije woningen  

 Wachttijden sociale woningbouw 
 
College 
Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de bewoners bij het opstellen van de woonvisie 
betrokken zijn. Er is volgens hem een grote betrokkenheid geweest van de inwoners bij 
de woonvisie en ook zijn er rondom projecten inspraakavond(en) geweest.  
 
Voorts geeft hij inzake de strategische woningbouwplanning aan de keuze te hebben 
tussen een ambitieuze planning te hanteren of een realistische. Deze keuze zal nader 
uitgezocht worden om te zorgen dat er voldoende druk op het proces blijft bestaan.  
Ook geeft hij aan de er een prijsvraag is geweest omtrent het oude Minkema-gebouw, 
maar geen van de inzendingen voldeed aan het bewaken van de kwaliteit van het 
monument. 
 
Hij geeft aan dat gasvrije woningen inderdaad duurder zijn dan woningen met 
gasaansluitingen. 
 
Wethouder Stolk geeft tenslotte aan dat komend jaar de nieuwe sociale huurwoningen 
toegewezen zullen worden aan eigen (Woerdense) inwoners. Dit komt de doorstroming 
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ten goede. Overigens wordt hierbij wel de grenzen van de verordening gezocht. 
 
Conclusie 

- Er zijn geen moties of amendementen aangekondigd. 
 

  
  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 23:25 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   J.A. Berkheij 

 M.H.T. van Noort    

 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   L.P.T. van Leeuwen 

      VVD  R.C.L. Bakker   F.J.D. Bos 

 I. Berkhof-de Vos   S.A. Onrust 

 S. van Hameren   F.J.C. van Hout 

      STERK Woerden  W. den Boer   H.P. Hammelburg 

  E.L. Bom   R. Vrolijk 

      

      
      

Voorzitter  T. van Soest 

 
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 
    


