
I  Genoteerde toezeggingen in de commissie Middelen. 
Datum 21-10-2013/ Griffie 
 
 
Bladzijde 2 
Programma 3 
 
In de begroting 2014 staat dat de vestigingen van de bibliotheek door de inzet van vrijwilligers en de mogelijkheid van zelfbediening vaker open kunnen zijn. In 
de praktijk zou het aantal openingsuren echter afnemen in de kleinere kernen (in met name Zegveld) omdat de vrijwilligers op die vestigingen te weinig 
verantwoordelijkheid krijgen.'  
 
Antwoord 
Het aantal uren dat de bibliotheekvestigingen Woerdenbreed open moeten zijn, is, ondanks de bezuiniging op de kosten die wij voor de bibliotheekfunctie 
maken, gelijk gebleven aan de uren voor de bezuinigingstaak: 78.  Er heeft wel een forse verschuiving plaats gevonden van de zogenoemde full-service-uren 
naar zelfbedieningsuren 
 
(zie bijlage 3 in de tekst van de raadsinformatiebrief 12R.00431, 13 november 2012, het aantal uren van de jeugdbibliotheek wordt niet gecompenseerd.) 
 
 
3. STAATJE OPENINGSTIJDEN VESTIGINGEN 
 

Locatie Uren reguliere 
dienstverlening, 
huidig 

Uren reguliere 
dienstverlening 
wordt 

Uren 
zelfbediening, 
huidig 

Uren 
zelfbediening 
wordt minimaal 

Uren 
zelfbediening 
is (2013) 

Harmelen 18 4 0 14 15 

Kamerik 10 4 0 6 6 

Schilderskwartier 7     

Woerden 28 15 12 25 27 

Zegveld 10 4 0 6 7 

Totaal 73 27 12 51 55 

 
Momenteel heeft de vestiging Zegveld 4 uren reguliere dienstverlening en 7 uren zelfbediening. De bibliotheek in Zegveld is mede door de inzet van 
zelfservice en vrijwilligers 1 uur vaker open dan dat de gemeente minimaal van haar vraagt. Voor de gehele gemeente Woerden is dit aantal 4 uur (zie 
toegevoegde kolom aan staatje bijlage 3.) Dit kan meer worden als er meer vrijwilligers zijn en/of andere gebruikers en/of functies in het bibliotheekgebouw 
komen, als bijvoorbeeld de dagbesteding van Abrona en het kantoorpersoneel en de vrijwilligers van het Stadsmuseum hun plek krijgen in de bibliotheek in 
Woerden 
 
Er is een verschil in inzet tussen betaalde en vrijwillige medewerkers in de dienstverlening van de Bibliotheek(-locaties). In de nieuwe situatie wordt er een 
groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de klanten, o.a. via de digitale bibliotheek (zelfservice en website). De vrijwilligers zijn aanwezig tijdens de 
openingsuren, o.a. om klanten op weg te helpen en te ondersteunen bij het gebruik van deze digitale mogelijkheden. Tijdens de full-service-uren zijn betaalde 



krachten aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het inschrijven van nieuwe leden. Tijdens de zelfbedieningsuren kunnen de leden van de bibliotheek 
zelfstandig gebruik maken van alle faciliteiten van de Bibliotheek, zoals lenen en inleveren van materialen, tijdschrift en krant lezen, gebruik maken van 
internet. Leden van de bibliotheek kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week via de website van de Bibliotheek uw materialen te verlengen, te reserveren en 
betalen. 
  
Bladzijde 2 
Programma 3 
 
Vraag over duurzaamheid in ruimtelijke plannen. 
 
Antwoord 
 
Doelstelling is het betrekken van duurzaamheid bij gebiedsontwikkelingen (zowel gemeente als projectontwikkelaars) en waar mogelijk bij afzonderlijke 
bouwplannen. Om duurzaamheid in het proces te kunnen verankeren heeft de gemeente een aantal meetinstrumenten beschikbaar, zoals DPL, GPR 
stedenbouw etc. De ambitie van de gemeente Woerden is om deze waar mogelijk te gebruiken om het doel kracht bij te zetten, zonder al te veel te fixeren op 
een bepaalde “eindscore”. Een hoog cijfer is tenslotte niet het streven, maar een goed en duurzaam plan. Bij duurzame gebiedsontwikkeling gaat het niet 
zozeer om extra te investeren in duurzame maatregelen, maar eerder om slim te kiezen op strategische momenten. Dit betekent dat er in een vroeg stadium 
al een focus op duurzaamheid is. Bij ontwikkelingen waarbij de gemeente niet de grond in handen kan zij haar expertise aanbieden en, na overleg met de 
ontwikkelende partij, een overeenkomst sluiten om het gewenste doel vast te leggen. Waar de gemeente wel een grondpositie heeft zal duurzaamheid vanaf 
het begin af aan een belangrijke pijler vormen van het plan, waarbij vanuit alle vakgebieden expertise wordt ingebracht.  
 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een integraal Duurzaamheidsactieplan. In dit Actieprogramma zijn de ambities van de gemeente Woerden op het 
gebied van duurzaamheid benoemd en vervolgens vertaald naar een zestal thema’s. Eén van deze thema’s is duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. Het 
streven is dit duurzaamheidsplan in december 2013 voor te leggen aan college en raad.  
 
Bladzijde 3 
Programma 6 
 
Toezegging kwartaalrapportage 
 
Antwoord 
De kwartaalrapportage wordt separaat verstuurd. 
 
Bladzijde 3 
Programma 7 
 
Vraag over inzicht in de oorsprong van de stijgende werkloosheid.. 
 



Antwoord 
Hierover wordt een RIB opgesteld die binnenkort naar de raad wordt verstuurd. 
II  Completering vraag CDA. 
 
 
Vraag: 
Is het begrip "ombuiging" niet beter van toepassing dan "bezuiniging"(minder uitgeven) 
 
Antwoord: 
In het spraakgebruik worden de termen ‘bezuinigingen’ en ‘ombuigingen’ vaak als inwisselbaar beschouwd. In deze zin is hier voor het woord ‘bezuinigingen’ 
gekozen. Strikt genomen is er sprake geweest van een combinatie van bezuinigingen (minder uitgaven), ombuigingen (het anders aanwenden van middelen) 
en inkomstenverhogingen. 
 
Vraag: 
Kunt u de 14 miljoen uitsplitsen in categorieën die genoemd zijn in de vraag. 
 
Antwoord 
Door de economische ontwikkelingen en de daarmee samenhangende kortingen op de algemene uitkering ontstonden er in deze collegeperiode forse 
tekorten. Die tekorten zijn aanleiding geweest om ingrijpend te bezuinigen. We hebben de raad elke keer geïnformeerd over deze tekorten en de oplossingen. 
In onze opzet hebben we dan ook alleen gegevens over de tekorten en over de bezuinigingen. In juni hebben we de raad geïnformeerd over de stand van 
zaken met betrekking tot de bezuinigingen. Als bijlage bij deze begroting is vervolgens ook een lijst opgenomen met de concrete acties die worden ingezet om 
de bezuinigingen te realiseren. 



III Vragen en antwoorden van D 66 
 

Progranma-onderdeel bladzijde Vraag antwoord gemeente 

1. Bestuur en organisatie 10 
De burger maakt steeds vaker 
gebruik van het digitale kanaal' . Is 
dat ' steeds vaker' in procenten of 
andere meetbare eenheden uit te 
drukken?  

Voor de producten waarvoor het digitale kanaal beschikbaar is er sprake 
van een lichte stijging van gebruik van het digitale kanaal. 
Voor verhuizingen was er in 2012 sprake van 40% digitale meldingen, 
voor het aanvragen van uittreksels 60% aanvragen via het digitale kanaal. 
In 2013 is dit met enkele procenten gestegen. 
 

2. Ruimtelijke Ordening etc. 16 Bij wat willen we bereiken', staat 
recreatieplas Cattenbroek 
genoemd. Cattenbroek komt niet 
meer terug als het gaat om 'waat 
gaan we daarvoor doen'? Graag 
toelichten. 

Voor de plas Cattenbroek: het realiseren van een zodanige inrichting van 
de plas dat deze geschikt is voor (water)recreatie. De activiteiten zijn; het 
vinden van een exploitant samen met het recreatieschap. Daarnaast de 
oplevering voor de ontgrondingsvergunning en het bestemmingsplan. 

2. Ruimtelijke Ordening etc. 18 Er loopt een pilot m.b.t. 
snippergroen die nog geavuleerd 
moet worden, maar toch denkt de 
gemeente 14 stroken te kunnen 
verkopen. Hoe kan dat? 

Verzoeken van burgers om snippergroen te kopen worden getoets. Dit is 
inderdaad niet meer dan een inschatting van het aantal verkopen in het 
kader van de begroting. 

3. Cultuur, recreatie, 
economie en milieu 

22 Bij wat willen we bereiken', staat 
'15% van de jeugd (4-18) ook 
buiten schooltijd in aanraking met 
cultuur.' Graag toelichten: waarom 
dat percentage van 10% – waarom 
geen 15 of 20%? 

We streven naar realistische doelstellingen binnen de budgetten.  Die 
afweging is ook hier gemaakt. Dit is gebaseerd op de afspraken die met 
de 5 grote cultuurinstellingen zijn gemaakt. 

3. Cultuur, recreatie, 
economie en milieu 

23 bij de kosten Klooster; hoeveel 
leerlngen maken gebruik van de 
muziekschool? 

Aantal cursisten 2012-2013: 1990 (hiervan is 76% onder de 21 jaar en dat 
zijn er 1516) 

5. Jeugd, Sport en Onderwijs 37 Is een schatting te maken van de 
kostenbesparing die we kunnen 
halen als we kiezen voor geen 
vervoer voor VO speciaal zonder 
beperking? 

We kunnen hiermee een bedrag van ongeveer 80.500 euro besparen 
(speciaal onderwijs /13 jaar en ouder.). 

 


