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 datum  donderdag 13 juni 2019 

 sessie Omgeving en Financiën  

 opening  20.00 uur sluiting 23.25 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

1. Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage (juni-overleg) BEELD 

Inspreker 

- de heer Van Leeuwen namens de WTC over het onderwerp brug en uitbreiding 

wielerbaan 

 

Toezeggingen 

 De commissie acht het voor de kaderstellende rol van de raad noodzakelijk dat 

voor een goed financieel beeld de doorrekening van de meicirculaire nog voor de 

laatste raadsvergadering voor het zomerreces aan de raad wordt aangeboden. 

De wethouder zegt toe dat alle inspanningen hierop zullen zijn gericht; 

 Het college neemt de rapportage van Deloitte inzake de financiële gezondheid 

van gemeente Woerden ten volle over. De  bevindingen, aanbevelingen en 

conclusies in het rapport zullen worden meegenomen in financiële sturing en 

zullen ook in de begroting worden geborgd; 

 Het college zal ook de eigen ambities in relatie tot het oplossen van de financiële 

tekorten goed onder de loep nemen. De gemeenteraad zal bij het oplossen van 

de tekorten worden betrokken; 

 Het college zal in toekomstige rapportages (voorstellen inzake) het al dan niet 

honoreren van ambities voorzien van een goede onderbouwing; 

Verder wordt geconcludeerd dat er verschil in duiding bestaat tussen het 
college en de commissie over het begrip ‘onvermijdbare uitgaven’. 

 

Vervolg 

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 27 

juni 2019. 

 

Debatpunten 

Er worden een mogelijk raadsbreed amendement m.b.t. het verwerken van de adviezen 
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inzake de financiële gezondheid van de gemeente en een motie (Fractie Bakker, 

Inwonersbelangen, LijstvanderDoes) inzake het in kaart brengen van de kosten van een 

raadgevend referendum aangekondigd. 

 

2. Raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie BEELD 

Inspreker 

- de heer De Goey namens de werkgroep Verkeersvisie 

- de heer Van der Worp  

 

Vervolg 

Over dit raadsvoorstel zal een debatsessie plaatsvinden tijdens de Politieke Avond van 4 

juli a.s.  

 

Debatpunten 

De fracties die hierom hebben gevraagd (Fractie Bakker, Inwonersbelangen) zullen 

hiervoor van tevoren debatpunten aanleveren. 

 

 

 

3. Raadsvoorstel Initiatief planontwikkeling Wagenstraat BEELD 

 

Toezeggingen 

Het college zegt toe een betere doorkijk/planning m.b.t. het participatietraject te zullen 

geven. Waarschijnlijk zal dit pas na de raadsvergadering van 27 juni a.s. kunnen worden 

gegeven, omdat hiervoor o.a. overleg moet worden gepleegd met het stedenbouwkundig 

bureau. 

 

Vervolg 

Het voorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 27 juni 

a.s.. De fractie van ChristenUnie/SGP kondigt een amendement inzake het voorleggen 

van een drietal realistische scenario’s m.b.t. deze planontwikkeling aan. 

 

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25  uur. 
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Fractie 
 

 

Raadsleden 
  

 

Fractieassistenten 

      

CDA ☒ Rumo van Aalst   ☐ Henny Ekelschot 

☐ John Boere  ☐ Albin van der Tol 

☒ Arjen Draisma    

☒ Marco Hollemans    

☒ Job van Meijeren    

☐ Toos van Soest     

☐ Vera Streng    

      

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst  ☐ Janet Visser 

 ☒ Jaap van der Does    

 ☒ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

 ☒ Anno Visser    

      

VVD ☒ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☒ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☒ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken  ☐ Laura van der Zande 

☒ Marieke van Noort    

☒ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☐ Daniëlle Bijkerk 

 ☐ Monique Verheyen  ☒ Kees Schouten 

 ☒ Rianne Vrolijk  ☒ Gert Jan Sluijs 

      

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 Altena    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

SP ☐ Wilma de Mooij    

      

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 

   


