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 datum  donderdag 18 oktober 2018 

 sessie Omgeving en Financiën 

 opening  20.00 uur sluiting 23.09 uur 
     

   
   

- Opening en mededelingen  
   

  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  
  

   
   

1. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer (programma 2) BEELD 
   

  

Aankondiging moties en amendementen 

 Amendement behoud bomen (Progressief Woerden) 

 Amendement bomen (CDA) 

 Motie Haanwijk en Harmelenwaard autoluw maken (Progressief Woerden) 

 Motie veiligheid voorop bij aanpassen verlichting (VVD) 

 
Openstaande vragen 

 CDA: hoe verhoudt de 15 miljoen euro aan investeringen uit 2018 die zijn 

doorgeschoven naar 2019 zich tot motie Verkleinen omvang 

budgetreserveringen? 

 CDA: waarom betalen we rente voor de Randweg-Zuid als de weg gefinancierd 

is vanuit een fonds waaraan de provincie heeft meebetaald? 
  

   
   

2. Algemene inkomsten (programma 7), 
meerjarenperspectief financiën, paragrafen en bijlagen 

BEELD 
   

  

Toezeggingen 
Wethouder Bolderdijk zegt toe te bezien of het mogelijk is om in de volgende 
jaarrekening op te nemen in welke mate extern is ingehuurd. 
 
Aankondiging moties en amendementen 

 Motie gezonde gemeentefinanciën en een lagere schuldenquote (Progressief 

Woerden, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD) 

 Amendement wijziging naam paragraaf Gebiedsgericht werken (D66) 

 
Openstaande vragen 

 Inwonersbelangen: wat is het totaal van onttrekkingen aan de algemene reserve / 

investeringen in nieuw beleid (klopt de totaaltelling van 71,5 miljoen euro)? 

 Inwonersbelangen: is het mogelijk inzichtelijk te maken wat het college voorziet 

aan nieuw beleid en waarop wordt bezuinigd?  

 Fractie Bakker / Progressief Woerden: hoe kwalificeert het college de financiële 

positie aan de hand van de vijf indicatoren uit het Berenschotrapport?  
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3. Milieu (programma 4 – deels), Ruimtelijke ordening en 
wonen (programma 6) 

BEELD 
   

  

Toezeggingen 

 Wethouder De Weger zegt toe het belang van het nemen van preventieve 

maatregelen rond asbest aan te kaarten bij de OdrU. 

 Wethouder De Weger zegt toe een raadsinformatiebrief over olie- en gaswinning 

aan de raad te sturen.  

 Wethouder De Weger zegt toe een raadsinformatiebrief over de samenwerking in 

de Lopikerwaard aan de raad te sturen. 

 
Aankondiging moties en amendementen 

 Motie asbestdaken (D66)  

 Motie betere GFT-inzameling (D66) 

 Amendement focus op tegengaan olie- en gaswinning (STERK Woerden) 

 Motie belonen met afval (ChristenUnie-SGP)? 

 Motie onderzoek haalbaarheid luierrecycling en incontinentiemateriaal 

(ChristenUnie-SGP) 

 Motie aanjagen verduurzaming in samenwerking met de inwoners (ChristenUnie-

SGP) 

 Motie bouwambities waarmaken (VVD) 

 Motie duurzaamheidsambassadeurs (VVD) 

 Motie gebruik waterstof als duurzame energiedrager (VVD) 

 Amendement wachttijden sociale huurwoningen (Progressief Woerden) 
  

   
   

- Sluiting  
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.09 uur. 
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Fractie 

 
 
Raadsleden 

  
 
Fractieassistenten 

      

CDA ☒ John Boere  ☐ Henny Ekelschot 

☒ Arjen Draisma  ☐ Albin van der Tol 

☐ Marco Hollemans    

☒ Job van Meijeren    

☐ Rumo van Aalst    

☐ Vera Streng    

☐ Toos van Soest    

      

LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst  ☐ Janet Visser 

 ☐ Jaap van der Does    

 ☐ Adrie van Meurs    

 ☐ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

      

VVD ☐ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☒ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☒ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken    

☐ Marieke van Noort    

☒ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☐ Wout den Boer  ☐ Henk Hammelburg 

 ☐ Monique Verheyen  ☒ Gert Jan Sluijs 

 ☒ Rianne Vrolijk    

      

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer  ☐ Eric de Jonge 

☒ Lia Noorthoek  ☐ Harm van der Wilt 

☒ Daphne van der Wind    

      

D66 ☒ Tom Boersma  ☐ Johan Tamse 

☐ Birgitte van Hoesel  ☐ Chris Tils 

☒ Saskia van Megen    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

SP ☐ Wilma de Mooij  ☐ Irene Brits 

    ☐ Edo de Roo 

    ☐ Marjan Vogel 

      

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☐ Coby Franken ☐ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☐ Toos van Soest 

 ☐ Simon Brouwer ☐ Florian Bos 

 ☒ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 

 

College ☐ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☐ Wethouder George Becht 

 ☒ Wethouder Arthur Bolderdijk 

 ☒ Wethouder Arjan Noorthoek 
  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 
 Griffie ☐ Mark Tobeas 

 ☐ Onno Vliegenthart 

 ☒ Wendy Plukaard 
    


