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-

datum

19 september 2017

opening

20.35 uur

sluiting

23.31 uur

Heropening vergadering

De voorzitter heropent de vergadering van 14 september om 20:35 uur.

10.

Raadsvoorstel (17R.00360) inzake koopgarantieregeling en instellen
Reserve Volkshuisvesting

Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 Wmo-gelden
 Rol corporatie Groen West
 Afweging t.b.v. individuele aanvragers / criteria
 (Project) Thuishuis / (Project) Thuishaven
 Vrijwilligersondersteuning
 Bereiken doelen in woonvisie
 Instrument in aparte reserve vs. investeringsfonds / algemene reserve
 Doeleinden sociale woningbouw
 Duurzaamheid
 Toegankelijkheid / inclusie
 Rechtsongelijkheid andere woningen
 Scheefwoningen
 Relatie met bestuursakkoord
College
Wethouder Stolk gaat in op de voorgenomen subsidie aan het Thuishuis. Voor de formule
Thuishuis - dat ook een hulporganisatie is - is een locatie gevonden in Woerden. De
voorgenomen subsidie dient te worden gezien als net dat kleine beetje extra financiering om het
initiatief te laten slagen.
Ook het project Thuishaven kan ondersteund gaan worden door de gemeente, mits het onder
de geldende criteria van onder meer de woonvisie valt.
Voorts gaat zij in op de systematiek rondom de koopgarant gelden.
Het college stelt voor om een aparte reserve te creëren om snel en effectief kleine impulsen te
kunnen geven aan projecten die voldoen aan de gestelde criteria. Wethouder Haring gaat nog
kort in op de systematiek algemene reserve – bijzondere reserve.
Conclusie
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de raadsvergadering van
28 september. VVD komt met een amendement met het voorstel om de beschikbare gelden in
de algemene reserves op te nemen.
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11.

Raadsvoorstel (17R.00702) inzake opgave duurzame samenleving

Commissie
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over onder meer het volgende:
 Doelstellingen en ambitie
 Integraliteit van werkwijze / samenhang en synergie verschillende plannen
 Verschil klimaatneutraal en CO2-neutraal
 Inzicht in CO2-reductie per individueel project
 Wijze van informeren van de samenleving over duurzaamheid / campagne
Arend
 Beschikbaarheid middelen vanuit het Rijk
 Bottom-up benadering
 Budgetten en beleidskaders
 Meters maken met uitvoeringsplannen / nu al we een start maken / voorbeeld
projecten
 Klimaatadaptatie
College
Wethouder Haring gaat in op de inbreng vanuit de commissie en beantwoordt de
vragen. Hij geeft aan dat elk jaar wordt gemonitord hoe het met de duurzaamheid van
de gemeente Woerden er voor staat. In dit verband hangen klimaatneutraal en CO2neutraal met elkaar samen doordat CO2-neutraal als maatstaf dient bij het monitoren
van klimaatneutraal. Hierbij worden de wegen (A12), vliegtuigverkeer, bodemdaling en
vee uitstoot niet meegenomen door de grote mate van afhankelijkheid van andere
partijen.
Wethouder Haring spreekt zijn angst uit dat wanneer de vier actieplannen nu niet
worden omarmd er weer een periode komt waarin er weinig tot niets gebeurd om de
ambities waar te kunnen maken.
Hij roept de raad via de commissie op om nu echt samen meters te gaan maken.
Conclusie
De commissie geleidt het raadsvoorstel door als bespreekstuk naar de
raadsvergadering van 28 september.

6.

Terugkoppeling Verbonden Partijen en regionale samenwerking

Dit agendapunt komt niet aan de orde.

12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.31 uur.

2 van 3

commissie Middelen | lijst van aanwezigen

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

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

VVD

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

F.J.D. Bos
R.J. Kunst
F.J.C. van Hout

STERK Woerden

W. den Boer
E.L. Bom

H.P. Hammelburg
L.M. Ruyten
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

E.M. Geldorp
O. Vliegenthart
W. Plukaard
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