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 datum  dinsdag 16 januari 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 22.15 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 hebben zich geen insprekers gemeld. 
 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De behandeling van de agendapunten 9 (Organisatieontwikkeling) en 10 (Plan van 
aanpak taskforce) wordt omgedraaid. De agenda wordt voor de overige agendapunten 
conform vastgesteld.  
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de commissie Middelen van 12 december 2017 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda januari 2018 
  

 

De langetermijnagenda van de commissie Middelen van januari 2018 wordt 
vastgesteld. 
 

  
  

5b. Hamerstukkenlijst  
  

 

Het raadsvoorstel Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 25 januari 
2018. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking  
  

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 
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7. Rondvraag  
  

 

1. CDA – toezichtbeslissing Gedeputeerde Staten Utrecht meerjarenbegroting 
2018-2021 
Vragensteller: de heer Draisma 
Portefeuillehouder: wethouder Haring  

De heer Draisma stelt aanvullende vragen over de ontvangen raadsinformatiebrief 
inzake de beantwoording van schriftelijke vragen over de toezichtsbrief van de 
provincie Utrecht en de invulling van de stelpost personeel door het college. 
 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen. College en directie werken hard aan het in 
2018 realiseren van de genoemde stelpost. De raad wordt op de reguliere momenten 
geïnformeerd over de stand van zaken, tenzij er een reden is om de raad daarover 
apart te informeren. 
 
De bespreking krijgt een vervolg in de vergadering van de auditcommissie. 
 

  
  

8. Raadsvoorstel (17R.00990) TPE-infillmateriaal bij aanleg v.v. VEP en 
v.v. Kamerik 

  

 

Het raadsvoorstel wordt zonder nadere bespreking doorgeleid als hamerstuk naar de 
raadsvergadering van 25 januari 2018. 
 

  
  

10. Raadsinformatiebrief (17R.01019) Plan van aanpak taskforce 
raadsperiode 

  

 

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

 Objectiviteit van de voor te leggen scenario’s 

 Belang en nut van de keuzes die worden voorgelegd en de knoppen waaraan 
gedraaid kan worden 

 Rol van de raad in de taskforces 

 Gevolgen van de keuzes voor de korte, middellange en lange termijn 

 Aparte taakgroep voor brede kostenreductie 
 

College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. De taskforces zijn 
bedoeld als hulpmiddel voor de nieuwe raad en de majeure keuzes die in de nieuwe 
raadsperiode gemaakt moeten worden. Hij geeft aan dat op alle fronten wordt gekeken 
naar besparingsmogelijkheden.  
 
De burgemeester zegt toe in de informatiepagina van de Woerdense Courant een 
artikel op te laten nemen over de taskforces en de grote keuzes die gemaakt moeten 
worden.  
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Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor dit moment voldoende is 
besproken. 
 

  
  

9. Raadsvoorstel (17R.01052) Organisatieontwikkeling 
  

 

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

 Beschikbaar stellen van enkel het budget dat reeds onder voorbehoud in de 
begroting is opgenomen 

 Borgen van enthousiasme voor veranderingen 

 Niet concreet maken van opbrengsten 

 Beperking van de inhuur van externen en investering in eigen personeel 

 Belang van verbetering adequate dienstverlening aan de burgers 

 Relatie met de taskforces 

 Investeringen dekken uit de algemene reserve 

 Opnemen van een taakstelling 

 Belang van het opdoen van ervaring van eigen ambtenaren 
 

College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. Het college kan 
op basis van evaluaties van de projecten aantonen op welke wijze de investeringen 
succesvol zijn. Hij benadrukt het belang van de koppeling van de investering in ICT 
met de investering in mensen.  
 
Conclusie 

 De fractie van ChristenUnie/SGP kondigt aan het initiatief te nemen voor een 
amendement waarbij wordt voorgesteld om een beperkter budget beschikbaar 
te stellen. 

 De burgemeester zegt toe dat de evaluatie van het project Meldingen Openbare 
Ruimte wordt toegestuurd aan de raad. Tevens wordt toegezegd vóór de 
raadsvergadering de raad te informeren welke processen met prioriteit kunnen 
worden aangepakt in het 60%-scenario.  

 Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 25 januari 
2018 als bespreekstuk. 

 

  
  

11. Raadsvoorstel (17R.00991) Sturing op Verbonden Partijen 
  

 

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

 Bezwaren tegen inzet van raadsinformateurs 

 Training en begeleiding van raadsinformateurs 

 (On)uitvoerbaarheid van twee portefeuillehouders per verbonden partij en de 
vraag welk probleem wordt daarmee opgelost 

 Intern verdelen van het toezicht van de raad op Verbonden Partijen 

 Relatie met de informatieplicht vanuit het college 
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College 
Wethouder Haring beantwoordt de vragen uit de commissie en doet de suggestie aan 
de raad om meer aandacht te besteden aan de bestuurlijke stukken en informatie die 
de raad ontvangt over Verbonden Partijen.  
 
Conclusie 

 Verschillende fracties kondigen aan een amendement op te stellen, o.a. over de 
rol van de raadsinformateurs. 

 Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 25 januari 
2018 als bespreekstuk. 

 

  
  

12. Raadsvoorstel (17R.00978) SMS-actie drugsgebruikers 
  

 

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

 Voorleggen van de maatregelen aan College Bescherming Persoonsgegevens 

 Verschillende vormen van gezondheidsbeleid 

 Afweging tussen privacy en beleidsdoelen 

 Terugkoppeling van actie aan raad en inwoners 
 

College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen uit de commissie. 
 
Conclusie 
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de raadsvergadering van 25 
januari 2018.  
 

  
  
  

13. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 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   J.J. Tamse 

 T.J. Boersma   Z.M.E. Tuheteru 

 S.A.J. van Megen    

 R.B. Niewold    

      Inwonersbelangen  H.A. van Assem   C. Arentshorst 

 J. Arentshorst   J. Sistermans 

 T.J.R. Peters   E.C. Egberts 

 J.L.M. van Rensen    

      Progressief Woerden  J. IJpma   J.G. Franken 

 L. Issarti   G. van Bork 

 M.H.T. van Noort   J.A. Berkheij 

 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   L.H.T. van Leeuwen 

 M.A.H. Kingma   H.K.A. den Hartigh 

      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   M.R. Verheyen 

     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 H.M.M. Haring 
  

 Griffie  O. Vliegenthart 

  G.L.H. Corten 

  W. Plukaard 
    


