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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
E.M. Geldorp, 0348-428510 raadsgriffie@woerden.nl 

 

 
Raadsvoorstel (15R.00767) inzake rapport Rkc “Steengoed?” 
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. 
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over met name de aanbevelingen 
die de Rekenkamercommissie (Rkc) heeft gedaan naar aanleiding van het onderzoek 
naar het gemeentelijke vastgoedbeleid: 

- Het college opdracht geven tot: 
a) Het maken van een goed overzicht van kosten en opbrengsten en het 

aanbrengen van een evenwicht tussen beide. Bij onderwijshuisvesting, 
begraafplaatsen, stadserf en parkeergarages vergt dit een nadere inventarisatie 
van de opbrengsten. 

b) Het maken van een meerjaren strategisch portefeuilleplan en het geven van 
inzicht in de jaarrekening en programmabegroting in de voortgang en mutaties 
ten opzichte van dit meerjaren strategisch portefeuilleplan.  

- Zorgen voor eenduidige doelstellingen en informatievoorziening over dit 
onderwerp. 

 
Deze aanbevelingen zijn opgenomen in het door de Rkc opgestelde raadsvoorstel en 
ontwerp-besluit. 
 
Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd, alsmede de primaathouders 
van dit rapport, de dames Wilbers en Zwier-Kentie, van de Rkc. Zie ook onder 4. 
Bijzonderheden. 
 

2. Voorgeschiedenis  
De afgelopen periode heeft de Rkc een onderzoek uitgevoerd naar het gemeentelijke 
vastgoedbeleid. Het onderzoek was een quickscan en beperkte zich tot het verticale 
deel (de gebouwen) van het vastgoed. De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt: 
"Zijn de doelstellingen van de afdeling Vastgoed binnen de door de gemeenteraad van 
Woerden gestelde kaders gerealiseerd?" 
 
Deze vraag is beantwoordt in het rapport en resulteert tot enkele aanbevelingen aan 
raad en college. De Rkc stelt de raad voor deze aanbevelingen over te nemen. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 28 
januari 2016. 
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4. Bijzonderheden 
Dit rapport van de Rekenkamercommissie wordt voor het eerst volgens de nieuwe wijze 
behandeld, zoals vastgesteld door het Presidium op 23 maart 2015. 
 
A. Beeldvorming, technische sessie: eerst wordt het voorstel in een 
informatiebijeenkomst besproken. De raad kan aan de Rekenkamercommissie 
verduidelijkende/technische vragen stellen over alle aspecten van het onderzoek. Aan 
het college kunnen eveneens verduidelijkende/technische vragen worden gesteld. Deze 
sessie vond plaats op 7 januari jl. 
B. Oordeelsvorming, politieke sessie: vervolgens wordt het voorstel in een 
commissievergadering behandeld. Met betrekking tot dit rapport tijdens deze 
vergadering van de commissie Ruimte. De nadruk van deze behandeling ligt op het 
commissiedebat onderling en met de portefeuillehouder. De Rekenkamercommissie 
heeft een meer reactieve rol en zit aan tafel om desgevraagd nog op onderdelen een 
toelichting te geven of een korte reactie te geven op het politieke debat. 
C. Besluitvorming, politieke sessie: tenslotte wordt afhankelijk van het commissieadvies 
het voorstel als hamerstuk of bespreekstuk geagendeerd in een raadsvergadering. In 
het geval van een bespreekstuk heeft de Rekenkamercommissie geen rol meer in het 
debat. 
 
 

 


