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 datum  dinsdag 6 februari 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 22.55 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 heeft zich één inspreker gemeld: 

- De heer A. Lubach, voorzitter van BOVAK, de bond van Kermisbedrijfshouders. 
Hij spreekt in bij agendapunt 8. 

 

  
  

3. Vaststellen agenda 
  

 

De agenda wordt conform vastgesteld.  
 

  
  

4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
  

 

De besluitenlijst van de commissie Middelen van 16 januari 2017 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

  
  

5a. Vaststellen termijnagenda februari 2018 
  

 

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

  
  

5b. Hamerstukkenlijst  
  

 

Het raadsvoorstel ‘Wijziging GR AVU als gevolg van de gewijzigde Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen en benoemen (plaatsvervangend-) lid algemeen 
bestuur AVU’ wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 
februari 2018. 
 

  
  

6. Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking  
  

 

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

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.. 
 

  
  

8. Raadsinformatiebrief Externe evaluatie Koeiemart (18R.00004) 
  

 

Inspreker 

 De heer Lubach, voorzitter van de BOVAK, de bond van kermisbedrijfshouders. 
De volgende commissieleden stellen vragen: dhr. Van der Does (LvdD); dhr. 
Den Boer (STERK Woerden); dhr. Van Dam (CU/SGP); dhr. Bakker (VVD) en 
dhr. Noorthoek (CDA). 

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

 De gestelde veiligheidseisen en de controle daarop; 

 De brandveiligheid van de kermis en de nauwgezetheid van het naleven van de 
normen hiervoor; 

 De wenselijkheid van het verzakelijken van de Koeiemart; 

 De mate waarin het college actie onderneemt op de aanbevelingen uit het 
rapport; 

 De stappen die het college onderneemt om de Koeiemart in 2018 goed en veilig 
te (laten) organiseren; 

 De mate waarin de raad betrokken dient te zijn bij de aanpak van maatregelen 
van de Koeiemart 2018; 

 De relatie met de evaluaties van de Koeiemart van eerdere jaren; 

 De omgang met de maatschappelijke partners en vrijwilligers; 

 De eventuele toezeggingen die aan de exploitanten van de kermis zijn gedaan; 

 De tijdige evaluatie van evenementen. 
 

College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt namens het college de vragen vanuit de 
commissie. Hij benadrukt de verantwoordelijkheid van het college en het belang van 
externe controle op de veiligheid in het vervolg. Burgemeester Molkenboer stelt dat het 
college een plan van aanpak voor de Koeiemart 2018 opstelt en zegt toe dit stuk aan 
de raad toe te sturen in begin maart. 
 
Conclusie 
De commissie besluit dat de raadsinformatiebrief voor nu afdoende is besproken. 
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9. Raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht 
(18R.00013) 

  

 

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

 De loonontwikkelingen bij de VRU; 

 De aanpassingen in het FLO-traject; 

 De uitbreidingen in de inkooporganisatie; 

 De inzet van de brandweer in flexibele teams; 

 De regelingen rond de meldkamer Midden-Nederland; 

 De zienswijze van de gemeente Montfoort; 

 De beleidskeuzes die al dan niet in de kadernota aangegeven hadden moeten 
worden; 

 De proef met AED’s; 

 De mogelijkheden om kosten door te berekenen. 
 
College 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt als portefeuillehouder de vragen vanuit de 
commissie.  
 
Conclusie 
De burgemeester neemt de boodschap van de commissie dat men de zienswijze 
ondersteunt, maar dat men kritisch is op de kostenontwikkelingen van de VRU, mee 
naar de vergadering van de VRU van 16 februari 2018. 
 
De commissie stuurt het raadsvoorstel als hamerstuk naar de raad van 20 februari. 
 

  
  

10. Sluiting 
  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:55. 
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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 
    


