commissie Ruimte | besluitenlijst
Heropening – vervolg vergadering van donderdag 16 november
De vergadering wordt om 20.00 uur heropend.

10a. Burgerinitiatief (17.021029) inzake verbeteren verkeersveiligheid rondom
Tournoysveld (rotonde Rembrandtlaan – Jozef Israëlslaan)

Conclusie
De indiener van het initiatief is afwezig. De commissie besluit daarom om het
burgerinitiatief door te leiden naar het college voor beantwoording, met een afschrift van
het antwoord aan de raad. De commissie behoudt daarbij de mogelijkheid om het
initiatief alsnog te bespreken.

10b. Raadsinformatiebrief (17R.00709) inzake voortgang werkzaamheden
doorstroming Woerden-west
Gezamenlijk behandeld met agendapunt 10c.
Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 De communicatie met en de rol van de klankbordgroep;
 De communicatie richting raad over de vertraging;
 Het veranderen van de fietsvoorzieningen in relatie tot eerdere raadsbesluiten;
 De fasering van de uit te voeren aanpassingen;
 De mate waarin werkzaamheden uitgesteld kunnen worden;
 Relatie met de verkeersvisie;
 De relatie van dit project tot een eventueel besluit om een westelijke randweg
aan te leggen.
College
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de
vragen. Hij zegt toe om de wensen en opmerkingen van de klankbordgroep die afwijken
van de plannen van het college omtrent de werkzaamheden doorstroming Woerdenwest, aan de raad door te geven.
Voorts zegt hij toe om in het voorjaar de raad middels een raadsinformatiebrief te
informeren over de voortgang inzake de werkzaamheden doorstroming Woerden-west.

10c. Raadsinformatiebrief (17R.00913) inzake gevolgen van vertraging
voortgang doorstroming Woerden-west
Gezamenlijk behandeld met agendapunt 10b.

12.

Raadsvoorstel (17R.00847) inzake aanvullend krediet ter dekking van
verborgen gebreken bij het project ‘duurzame renovatie stadhuis
Woerden’

Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
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Het ontbreken van een analyse over de totstandkoming van de hogere kosten;
De politieke verantwoordelijkheid voor het project;
Waarom constructieve problemen niet tijdens eerder onderzoek ontdekt zijn;
De vraag of er nog meer kostenverhogingen te verwachten zijn;
De financiële aansprakelijkheid van ander partijen in het traject;
De omgang met eventuele nieuwe tegenvallers;
De wenselijkheid van een evaluatie na afronding van het project – al dan niet
uitgevoerd door de Rekenkamercommissie.

College
Wethouder Ten Hagen gaat in op de inbreng van de commissie en beantwoordt de
vragen. Hij zegt toe deze week (week 47) een nadere uitwerking als onderlegger bij het
raadsvoorstel aan de raad te sturen.
Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond de verbouwing van het
stadhuis op te zullen stellen.
Conclusie
De commissie geleidt het voorstel als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 30
november. Lijst van der Does wil hierbij een stemverklaring afgeven.

13.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

A. Draisma
H.R.M. Ekelschot
M.L.A. Hollemans
P.J. van Meijeren
A. Noorthoek
V.S.M. Streng
T. van Soest-Vernooij

J.W.P. Boere
R. Hofma
A.L.E. van der Tol

D66

G.F. Becht
G.J.C.J. Eissens
T.J. Boersma
S.A.J. van Megen
R.B. Niewold

J. de Kort
T. van den End

Inwonersbelangen

H.A. van Assem
J. Arentshorst
T.J.R. Peters
J.L.M. van Rensen

C. Arentshorst
J. Sistermans
G.C. Weerelts

Progressief Woerden

J. IJpma
L. Issarti
M.H.T. van Noort
J.J. Vierstra

J.G. Franken
A. de Jong
G.C.H. van der Lit

ChristenUnie-SGP

S.C. Brouwer
H. van Dam
H. van der Griendt

H.J. de Jonge
H.T. Bulk
D. van der Wind-Hoogeveen

LijstvanderDoes

J.C. van der Does
C. van Iersel
M.A.H. Kingma

A. Bolderdijk
C. Postma-van Iersel
L. van Leeuwen

VVD

R.C.L. Bakker
I. Berkhof-de Vos
S. van Hameren

F.J.D. Bos
S. Onrust
F.J.C. van Hout

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

H.P. Hammelburg
M. Verheyen
R. Vrolijk

Voorzitter

H. van Dam
J. IJpma

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

G. Corten
O. Vliegenthart
W. Plukaard
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