
 Pagina 1 van 5 

Besluitenlijst van de 
commissie Middelen  
 

  
Datum:  6 december 2016  
Opening:  20.00 uur    Sluiting: 21.50 uur 
 
  

Agenda-
punt 

Onderwerp en besluit 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en geeft aan dat twee 
leden van D66 iets later komen. 

 

  

2. Spreekrecht burgers 
Mevrouw A. Pennewaard spreekt in over het initiatief ‘De Hallen’. Zij geeft 
aan dat de bewoners van het appartementencomplex boven de huidige 
Albert Heijn veel overlast van die winkel ondervinden. Ze juicht het initiatief 
“De Hallen” mede daarom toe. Er zijn verdere geen vragen vanuit de 
commissie. 
 
De bijdrage van mevrouw Pennewaard staat op het Ris. 
 

  

3. Vaststellen van de agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
De besluitenlijst van de van de commissie Middelen van 15 november 2016 
wordt conform vastgesteld. 
 

  

5. Vaststellen langetermijnagenda december 
De termijnagenda van de commissie Middelen wordt ongewijzigd 

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. Raadsvoorstel vaststellen belastingverordeningen 2017 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 De heffing van restafval per zak à 10 euro 

 Dumpen van afval 

 Boetemogelijkheden 

 Kostendekkendheid van het tarief 
 
College 
Wethouder Stolk beantwoordt de vragen uit de commissie. De wethouder geeft aan 
dat deze heffing (boete) is ingevoerd zodat het restafval niet wordt afgevoerd naar 
het Stadserf.  
 

Conclusie 

 Hamerstuk voor de raadsvergadering van 21 december. 

 Aankondiging van een stemverklaring door de fracties  
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes voor raadsvergadering van 
21 december. 

 

  

9. Raadsvoorstel wijziging artikel 2.78 Algemene Plaatselijke 
Verordening (gebiedsontzeggingen) 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het 
volgende: 

 Reikwijdte van de APV  

 Plegen van een misdaad in relatie tot verstoring openbare orde 

 Handhaving 

 Mogelijkheden tot mandatering 

 Rol en bevoegdheden BOA’s en Politie 

 Gebiedsontzegging / onbedoelde effecten 

 Nadere uitwerking in beleidsregels 

 Toetsingsmoment  

 Evaluatie 
 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen en gaat in op de inbreng 
van de commissie. Hij zegt daarbij toe: 

- De nader op te stellen beleidsregels worden ter kennisname aan de 
raad gestuurd (o.a. met rol Boa’s). 

- Op een nader te bepalen moment worden de effecten van de 
wijziging van het Apv-artikel geëvalueerd. 

 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt op verzoek van D66-fractie als bespreekstuk 
doorgeleid naar de raadsvergadering van 21 december 2016. Deze fractie 
overweegt een amendement in te dienen. 
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10. Raadsvoorstel rapport Rekenkamercommissie inzake beheersing 
garant- en borgstellingen 
Commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer:  
 

 De hoogte van de grens wanneer de raad wensen en bedenken 
kan geven / reële grens 

 Huidige grens van €  2,5 miljoen 

 Vergroten van de rol van de raad 

 Beheers- en risico-aspecten 

 Onderpanden 

 Rol Auditcommissie 

 Aanpassen nota Financial Governance 
 

De commissie spreekt de voorkeur uit dat de hoogte van de grens wanneer 
de raad wensen en bedenkingen kan geven zou moeten liggen op 
€500.000,- en indien er garantiestellingen zouden moeten worden verleend 
waar geen onderpand bij is. Dit zou in de nota Financial Governance moeten 
worden opgenomen.  
 
Rekenkamercommissie: 
Namens Rekenkamercommissie geeft de heer Van de Poppe aan dat de 
keuze van de hoogte van de grens wanneer de raad wensen en 
bedenkingen kan geven een politiek besluit is en dat de 
Rekenkamercommissie daarom geen advies hierover geeft. 

 
College: 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen en gaat in op de inbreng uit de 
commissie. Hij geeft aan dat het college de aanbevelingen uit het rapport 
over zal nemen. 
 
Conclusie: 
Het ontwerp-besluit wordt zodanig aangepast, dat het drempelbedrag wordt 
verlaagd naar €500.000,- en dat de raad wensen en bedenkingen kan uiten 
indien bij een voorgenomen garantiestelling geen onderpand is. 
 
Een voorstel m.b.t. aanpassing van de nota Financial Governance/financiële 
verordening met de hierboven genoemde aspecten kan in de vergadering 
van de Auditcommissie van januari 2017 worden besproken.  
 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering 
van 21 december 2016. 

 

  

11. Raadsinformatiebrief AZC locatie De Bleek 1, huisvesting en 
integratie statushouders 
Commissie: 
De commissie stelt vragen en maakt opmerkingen over onder meer: 

 Proces vorige commissievergadering / ondertekening 
bestuursovereenkomst 

 De uitvoering van de motie  huisvesting vluchtelingen in Woerden 
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 Integratie en opvang van statushouders 

 Spreiding en gemengde bewoning 

 Toevoegen van woningbouw aan reguliere woningvoorraad 

 Uitruil van taakstellingen 

 U10 gemeenten en convenant 

 Regietafels / Lopikerwaardoverleg   

 Interpretatieverschil tussen raadsinformatiebrief en 
bestuursovereenkomst 

 Focus van één locatie, De Bleek 1 

 Andere locaties / locatietypen 

 
College: 
Wethouder De Weger biedt zijn excuses aan voor de verwarring die is 
ontstaan over wel of geen getekende bestuursovereenkomst. De 
bestuursovereenkomst wordt ondertekend in januari 2017. De commissie 
kan nu nog suggesties aanleveren. De wethouder beantwoordt de vragen en 
gaat in op de inbreng van de commissie. 
 
Hij zegt toe: 

- Dat de raad t.b.v. de januaricyclus een raadsvoorstel ontvangt met 
betrekking tot kaders voor de huisvesting statushouders + diverse 
locaties ( 9 stuks).  

- Tevens ontvangt de raad op een later moment een overzicht met 
betrekking tot de voortgang van integratiecijfers. Via de 
langetermijnagenda wordt daaraan een termijn gekoppeld.  

 
Conclusie: 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment 
voldoende is besproken. 
 

 

  

12. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 



Lijst van aanwezigen 

 

 
  

Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      CDA  A. Draisma   J.W.P. Boere 

 H.R.M. Ekelschot    

 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    

      STERK Woerden  W. den Boer   R. Vrolijk 

  E.L. Bom   J.V. Buerman 

      
      

Voorzitter  T. van Soest-Vernooij 

  G.F. Becht 

      
College  Burgemeester V.J.H. Molkenboer 

  Wethouder I.A.M. ten Hagen 

  Wethouder T.H.D. de Weger 

  Wethouder Y. Koster 

  Wethouder M.H. Stolk 

  Wethouder H.M.M. Haring 
   

 
    

Griffie  E.M. Geldorp 

  W. Plukaard 
 


