Raad op Donderdag | besluitenlijst Beeld & Debat

1.

datum

donderdag 19 april 2018

sessie

raadszaal

opening

20.00 uur

Sluiting

22.11 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2.

Raadsvoorstel (17R.01035) wijziging Algemene
Plaatselijke Verordening i.v.m. wet Aanpak Woonoverlast

BEELD

Toezeggingen
Geen toezeggingen gedaan.
Vervolg
Het debat vindt volgens vastgestelde agendering plaats op 17 mei.
Debatpunten
De volgende debatpunten zijn aangedragen:
1. ‘Is als uiterste middel huisuitzetting wel wenselijk als er in Woerden geen
noodvoorzieningen zijn voor dakloosheid en we geen mensen onder een brug
willen zien slapen?’ (aangedragen door Progressief Woerden);
2. ‘Zijn er voldoende kaders voor flexibel cameratoezicht en camerabewaking?
Vragen flexibel cameratoezicht en –bewaking niet om extra kaders? Is het
raadsvoorstel wel helder genoeg in de begripsomschrijving van cameratoezicht
en/of camerabewaking?’ (aangedragen door Progressief Woerden);
3. ‘Huisuitzettingen en cameratoezicht zijn ingrijpende maatregelen: is het wel
wenselijk om dergelijke zware maatregelen in te zetten binnen het bestuursrecht
waarbij de overheid eenzijdig kan ingrijpen in de privésfeer van burgers? Hoever
willen wij gaan?’ (aangedragen door Progressief Woerden);
4. ‘De APV zal op het gebied van camera-inzet niet verder worden aangepast, het
beleid blijft ongewijzigd; als alleen het woordje ‘vaste’ wordt geschrapt, is dan
voldoende geborgd dat de gemeente/portefeuillehouder eerst andere (mogelijk
minder eenvoudige of goedkope) maatregelen toepast alvorens camera’s in te
zetten?’ (aangedragen door D66);
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3.

Raadsvoorstel (18R.00108) besteding rijksgelden
armoedebestrijding kinderen

BEELD

Toezeggingen
Wethouder Koster: Ik informeer u over het totaal aan Kleinsmagelden dat de gemeente
tot nu toe ontvangen heeft.
Wethouder Koster: Ik stuur u de inventarisatielijst met daarop de organisaties die
eventueel in aanmerking konden komen voor deze regeling en de criteria die geleid
hebben tot de in het raadsvoorstel voorgestelde keuze
Vervolg
Debat vindt volgens vastgestelde agendering plaats op 17 mei.
Debatpunten
De volgende debatpunten zijn aangedragen:
‘Het is wenselijk om bij de verdeling van de beschikbare rijksgelden voor de
bestrijding van armoede bij kinderen aan te sluiten bij bestaande structuren in de
gemeente Woerden, wat in het raadsvoorstel nu niet zichtbaar is.’ (aangedragen
door CU/SGP).

4.

Raadsinformatiebrief (18R.00022) voortgang
samenwerking (Oudewater en Woerden) op basis van
partnerschap

BEELD

Toezeggingen
Geen toezeggingen gedaan
Vervolg
De heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) schrijft een discussiestuk waarin hij aangeeft waar
de vragen en discussiepunten voor wat betreft de ChristenUnie/SGP liggen inzake de
samenwerking met Oudewater.
Mede op basis van dit discussiestuk wordt door de agendacommissie het Debat
gepland.

5.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.11 uur.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans
Job van Meijeren
Arjan Noorthoek
Vera Streng
Toos van Soest

Albin van der Tol

LijstvanderDoes

Arthur Bolderdijk
Jaap van der Does
Chris van Iersel
Lenie van Leeuwen

Heidi den Hartigh

VVD

Reem Bakker
Florian Bos
Florian van Hout
Simone Onrust

Progressief Woerden

Marguerite Boersma
Coby Franken
Marieke van Noort
Jelmer Vierstra

STERK Woerden

Wout den Boer
Monique Verheyen
Rianne Vrolijk

ChristenUnie-SGP

Simon Brouwer
Lia Noorthoek
Daphne van der Wind

Hugo Bulk
Eric de Jonge

D66

Tom Boersma
Birgitte van Hoesel
Saskia van Megen

Johan Tamse

Inwonersbelangen

Hendrie van Assem

Egbert Egberts
Jacques Sistermans

SP

Wilma de Mooij

Fractie Arentshorst

Lia Arentshorst
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Voorzitter

Toos van Soest

College

Burgemeester Victor Molkenboer
Wethouder Ivo ten Hagen
Wethouder Yolan Koster
Wethouder Hans Haring

Griffie

Mark Tobeas
Onno Vliegenthart
Gijs Corten
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