
Raad op Donderdag | besluitenlijst Beeld & Debat 
 
 
 

    
 
 

 
 

1 van 4 

     

 datum  donderdag 13 september 2018 

 sessie raadszaal 

 opening  20.00 uur sluiting 23.30 uur 
     

   
   

- Opening en mededelingen  
   

  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  
  

   
   

1. raadsvoorstel (18R.00401) Integraal Veiligheidsplan 2019-
2022 

BEELD 
   

  

Toezeggingen 

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat: 

 ‘eigen verantwoordelijk’ wordt toegevoegd aan de strategische doelstelling; 

 ‘autobranden’ worden opgenomen bij de High Impact Crimes; 

 ‘privacy’ als belangrijke randvoorwaarde in het uitwerkingsplan opgenomen 

wordt;  

 het veiligheidsplan in een participatieproces wordt vormgegeven; 

 bedrijventerreinen worden meegenomen in het vervolgproces; 

 het ondermijningsbeeld binnenkort in beslotenheid wordt gedeeld met de raad; 

 in de evaluatie opgenomen wordt waarom een aantal prioriteiten uit het oude 

plan niet terugkomt in het nieuwe plan. 

 

Vervolg 

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 20 september 2018 

als hamerstuk. Het college zal voor die vergadering een aangepast raadsvoorstel, 

waarin de toegezegde aanpassingen zijn verwerkt, aanbieden aan de raad. 
  

   
   

2. raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige 
organisatie en financiering onderwijshuisvesting (HEVO-
traject) 

BEELD 

   

  

Toezeggingen 

Wethouder Becht zegt toe dat een aantal vragen op een zo kort mogelijke termijn wordt 

beantwoord. Het betreft de volgende zaken: 

 Het budgettaire effect of de impact van het voorstel op de lange termijn; 

 De omvang van het begrip ‘bijna energieneutraal’; 

 De verplichting tot het hanteren de algemene toegankelijkheidseisen en 

klimaateisen in relatie tot het basis- en plusscenario; 

 Het ontbreken van een hardheidsclausule. 
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Vervolg 

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de Politieke Avond van 27 september 2018 

voor het debat.  

 

Debatpunten 

 Structurele verankering ‘iedereen doet mee’ en klimaatneutraliteit in 

overeenkomsten met schoolbesturen (i.p.v. een plusscenario) 

 Meerjarige financiële (bestuursperiode overstijgende) effecten van het voorstel  

 Sluiten van overeenkomsten voor onbepaalde tijd vs. bepaalde tijd 

 Sturing van de raad op de reserve 
  

   
   

3. raadsinformatiebrief (18R.00477) Gespreksnotitie 
participatie 

BEELD 
   

  

Vervolg 

De raadsinformatiebrief wordt doorgeleid naar de Politieke Avond van 27 september 

2018 voor het debat.  

 

Debatpunten 

De eerste 3 vragen uit de gespreksnotitie vormen de basis voor het debat op 27 

september, waarmee wordt beoogd een start te maken met een fundamentele discussie 

over de rol van de gemeente op het gebied van participatie.  

 Op welke doelgroepen moet het participatiebeleid zijn gericht? Dient het beleid 

zich te richten op inwoners met een kleine afstand tot (regulier) betaald werk (het 

'laaghangend fruit') of ook op inwoners met een grotere afstand? Moet voor 

bepaalde groepen inwoners meer inspanning worden geleverd (bijvoorbeeld 

jongeren, statushouders) dan voor andere groepen inwoners? Op basis waarvan 

wordt het onderscheid gemaakt? 

 Welk maatschappelijk effect en welke concrete (meetbare) resultaten streven we 

na met het beleid? Welke items en streefwaarden hanteren we daarbij? 

 Wat zijn uitgangspunten bij het organiseren van een laagdrempelige toegang 

voor inwoners die ondersteuning willen bij het versterken van hun participatie in 

de samenleving? In hoeverre willen we dat die toegang dat deze proactief 

inwoners benadert, een 'er-op-af'-aanpak hanteert? 
  

   
   
   

- Sluiting  
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 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    

  Jaap van der Does    

  Heidi den Hartigh    

  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   Hugo Bulk 

 Lia Noorthoek   Eric de Jonge 

 Daphne van der Wind   Harm van der Wilt 

      

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 

  Reem Bakker    

 

College  Burgemeester Victor Molkenboer 

  Wethouder George Becht 

  Wethouder Arthur Bolderdijk 

  Wethouder Arjan Noorthoek 
   Wethouder Tymon de Weger 

 
 Griffie  Mark Tobeas 

  Onno Vliegenthart 

  Wendy Plukaard 
    


