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Raadsvoorstel (16R.00742) inzake verduurzamen sporthallen en 
gymzalen  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel om: 

1. Duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren in 8 sporthallen en gymzalen die bijdragen aan de 
ambitie: 'Klimaatneutraal Woerden 2030'. 

2. Een krediet van € 2.545.257,- beschikbaar te stellen. (Van dit bedrag wordt 6 435.204,-- ten 
laste gebracht van de voorziening MOP.) 

 
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

30 oktober 2014 
raadsvergadering 

Motie duurzaam met een doel 
Het dictum van de motie luidt: 
“verzoekt het college: 
1. uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaatneutrale gemeente 

kan zijn; 
2. het actieprogramma duurzaamheid zodanig in te richten dat voornoemde 

doelstelling op voornoemde datum kan worden gerealiseerd; 
3. het actieprogramma ter vaststelling aan de raad te zenden.” 
 

9 juli 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00296) inzake duurzaamheid gemeente Woerden 
De raad heeft besloten: 
a. Kennis te nemen van het Actieprogramma Duurzaamheid 2015-2016; 
b. In te stemmen met de aanpak zoals beschreven in de notitie "Samen op weg 

naar een klimaatneutraal Woerden in 2030"; 
c. Te besluiten de inzet van de duurzaamheidslening te continueren; 
d. Kennis te nemen van de inhoud van de RIB over de inzet van het 

duurzaamheidsbudget 2014 en 2015. 
 

09 februari 2017 
commissie 
Ruimte 
 

Raadsinformatiebrief (16R.00813) inzake duurzaamheid tot in de haarvaten 
van de Woerdense samenleving 
Via deze raadsinformatiebrief wordt de door de raad geagendeerde ambitie CO2 

neutraal in 2030 aangevuld met de thema’s klimaatbestendig 2050, het 
programma ontwikkeling veengebied, circulaire economie en de gezonde 
samenleving. Deze thema’s worden in samenhang benaderd onder de noemer 
‘duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving’. 
 

09 februari 2017 
commissie 
Ruimte 
 

Raadsinformatiebrief (17R.00068) inzake de startnotitie 'participatieproces 
duurzaamheid tot in de haarvaten van de Woerdense samenleving' 
 

 
3. Vervolgprocedure 

De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 24 mei 2017.  
 

  

 

Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

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. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-oktober/17:00/Raadsvoorstel-14R-00381-inzake-programmabegroting-2015-2018/motie-duurzaam-met-een-doel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/09-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2015/4-juni/20:00/Raadsvoorstel-15R-00-inzake/15r-00296-rv-duurzaamheid-gemeente-woerden-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00813-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-Woerdense-samenleving
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00813-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-Woerdense-samenleving
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-16R-00-duurzaam/16r-00813-rib-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-17R-00068-inzake-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-Woerdense-samenleving
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-17R-00068-inzake-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-Woerdense-samenleving
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/09-februari/20:00/Raadsinformatiebrief-17R-00/17r-00068-rib-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged-1.pdf
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4. Bijzonderheden 
A. 
Tijdens de Begrotingsraad van 27 oktober 2016 heeft de raad de motie “stabiele vermogenspositie 
gemeente Woerden” aangenomen, met als dictum: 
“Verzoekt het college:  
1. de raad een notitie voor te leggen hoe het aandeel van de schuld in de bezittingen en inkomsten 
kan worden omgegaan;  
2. de raad een kader voor te leggen, welke investeringen uit de algemene reserve (en op basis van 
leningen) mogen worden gefinancierd en welke beleidsprioriteiten niet;  
3. de raad een lange termijn beleid voor te leggen, waarbij het aangaan van investeringen en het 
aflossen van schulden meer met elkaar in balans worden gebracht (ideaalcomplex).” 
 
Naar aanleiding van deze motie heeft het college een memo opgesteld, dat in de vergadering van de 
Auditcommissie van 7 februari 2017 is besproken. In die vergadering heeft deze commissie zich 
uitgesproken over de wens om bij grote financieringen aan te geven welke renterisico’s er zijn en wat 
de gevolgen zijn voor de vermogens- en schuldpositie van de gemeente.  
 
De commissie kan ten aanzien van dit voorstel het college vragen die aspecten van een toelichting te 
voorzien. 
 
B. 
In de Notitie Financiële Sturing, vastgesteld door de raad op 23 februari 2017 als hamerstuk, zijn 
algemene kaders inzake onder meer investeringen, risicomanagement, etc. opgenomen. 
 
C. 
Tijdens de informatiebijeenkomst van 11 mei komt het onderwerp “klimaatneutraal/duurzaamheid 
2030” aan de orde, naar aanleiding van de motie van 23 februari 2017 terzake. Dit voorstel wordt als 
achtergrondinformatie bij die informatiebijeenkomst gepubliceerd. Mogelijk dat er raakvlakken zijn met 
de stukken die tijdens de informatiebijeenkomst aan de orde komen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00001-rv-notitie-financial-governance-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Informatiebijeenkomst/2017/11-mei/20:00

