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-

datum

donderdag 18 oktober 2018

sessie

Samenleving en Bestuur

opening

20.00 uur

sluiting

22.50 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

1.

Bestuur, dienstverlening en veiligheid (programma 1)

BEELD

Dienstverlening
De commissie spreekt over gemeentelijke dienstverlening en bereikbaarheid.
 Inzet Social Media en financiële consequenties
 Instellen van nulmeting voor andere digitale kanalen
 Normen voor digitale kanalen
 Buiten 9-tot-5 bereikbaarheid van het Stadhuis
 Telefonische bereikbaarheid. Algemene nummer 14038 en opnemen via de
afdelingen
 Verkenning verhouding tevredenheid en kosten bij verschuiving of beperkte
openingstijden Stadhuis
 Spreiding over de kernen
Burgemeester Molkenboer geeft aan dat over twee jaar de dienstverlening op dit gebied
weer geëvalueerd wordt. De raad heeft daarnaast raadsinformatiebrief (18R.00637)
vervolgonderzoek omtrent openingstijden Stadhuis en Milieustraat n.a.v. de motie
“Publieksvriendelijke openingstijden” van 27 oktober 2016 ontvangen. Indien gewenst
kan de genoemde raadsinformatiebrief met een agenderingsverzoek van een raadslid
worden doorgeleid naar de agendacommissie voor vervolgbehandeling.
Openstaande vraag onderdeel dienstverlening
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de vraag over het KCC (#3 van Progressief
Woerden) inzake kostendaling bij paspoortuitgifte en de inzet daarvan bij adresfraude
opnieuw zal worden beantwoord.
Toezeggingen onderdeel veiligheid
Burgemeester Molkenboer zegt toe dat:
 ‘Iedereen doet mee’ wordt toegevoegd aan het IVP (Integraal Veiligheidsplan).
 Het percentage tijdbesteding van de BOA’s wordt opgenomen in de begroting als
resultaatverplichting (net als bij de toezichthouders).
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Aankondiging moties en amendementen
 Motie of amendement ‘Iedereen doet mee’(Progressief Woerden)
 Amendement goedkeuring raad voor reserve 2,8 miljoen voor
organisatieontwikkeling na businesscase (Inwonersbelangen)
 Motie burgerparticipatie (STERK Woerden)

2.

Sociaal Domein (programma 3)

BEELD

Toezeggingen
 Wethouder De Weger zegt toe dat Beschermd Wonen wordt meegenomen in de
Woonbrief zodat er een inhoudelijke discussie gevoerd kan worden tijdens het
Jaargesprek Wonen op 10 januari 2019.
 Wethouder Becht informeert de raad over de stand van zaken van het
geamendeerde besluit Integraal Armoedebeleid uit de raadsvergadering van 22
juni 2017.
Aankondiging moties en amendementen:
 Motie of amendement subsidie-afbouw (Progressief Woerden)
 Amendement participatie (Progressief Woerden)
 Motie monitoren effecten transformatie (zichtbaarheid verschuiving maatwerk
naar voorveld) (VVD)
 Motie samenhang baten en lasten Sociaal Domein (D66)

3.

Cultuur en economie (programma 4 – deels) en Onderwijs
en sport (programma 6)

BEELD

Openstaande vraag cultuur
Wethouder De Weger geeft aan dat de vraag van de VVD over het betrekken van
jongeren bij ons (im)materieel erfgoed en onze geschiedenis schriftelijk wordt
beantwoord. In de beleving van de VVD sluiten de resultaten en inspanningen niet direct
(volledig) aan op het effect.
Toezeggingen
 Wethouder Becht zegt toe dat de raad in november een
notitie/raadsinformatiebrief ontvangt over de subsidie aan RPL FM. De vragen
van Inwonersbelangen over een financiële bijdrage aan RPL FM en de
omroepbijdrage van het Rijk worden hierin meegenomen
 Wethouder Noorthoek zegt toe naar aanleiding van de vragen over leegstand
gebouwen Middelland en huisvesting arbeidsmigranten dat de raad een actieplan
(visie) ontvangt over Middelland. De onderwerpen kunnen worden betrokken bij
het Jaargesprek Wonen op 10 januari 2019. Zie tevens de besluitenlijst van de
Politieke Avond op 11 oktober 2018.
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Wethouder Becht zegt toe dat de raad In het tweede kwartaal van 2019 een
raadsinformatiebrief ontvangt over laaggeletterdheid.

Aankondiging moties en amendementen:
 Motie uitnodiging Koninklijk huis voor het 650-jarig bestaan van Woerden
(ChristenUnie-SGP)
 Motie algemene inclusie (Progressief Woerden)

-

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

CDA

☐
☐
☐
☐
☒
☒
☐

John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans
Job van Meijeren
Rumo van Aalst
Vera Streng
Toos van Soest

☐
☐

Henny Ekelschot
Albin van der Tol

LijstvanderDoes

☒
☐
☒
☐
☐

Lia Arentshorst
Jaap van der Does
Adrie van Meurs
Chris van Iersel
Lenie van Leeuwen

☐

Janet Visser

VVD

☐
☒
☒

Florian Bos
Florian van Hout
Simone Onrust

Progressief Woerden

☐
☒
☒
☐

Marguerite Boersma
Coby Franken
Marieke van Noort
Jelmer Vierstra

☒

Jelle IJpma

STERK Woerden

☒
☒
☐

Wout den Boer
Monique Verheyen
Rianne Vrolijk

☐
☒

Henk Hammelburg
Gert Jan Sluijs

ChristenUnie-SGP

☒
☒
☐

Simon Brouwer
Lia Noorthoek
Daphne van der Wind

☒
☒

Eric de Jonge
Harm van der Wilt

D66

☐
☒
☐

Tom Boersma
Birgitte van Hoesel
Saskia van Megen

☒
☐

Johan Tamse
Chris Tils

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
Marco Hollemans
Simon Brouwer
Florian van Hout

College

☒
☒
☐
☒
☒

Burgemeester Victor Molkenboer
Wethouder George Becht
Wethouder Arthur Bolderdijk
Wethouder Arjan Noorthoek
Wethouder Tymon de Weger

Griffie

☐
☐
☒

Mark Tobeas
Onno Vliegenthart
Wendy Plukaard
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☐
☐
☐
☐

Jelle IJpma
Toos van Soest
Florian Bos
Monique Verheyen

