Raad op Donderdag | besluitenlijst Politieke Avond

-

datum

donderdag 4 juli 2019

sessie

Financiën en Samenleving - commissiekamer

opening

21.00 uur

sluiting

23.45 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

1.

Raadsvoorstel vaststelling meerjarenperspectief grondbedrijf
2019

BEELD

Tijdens de behandeling zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:
 Besluitvorming raad over uitgangspunten project vs. besluitvorming over financiële
gevolgen
 Gevolgen voor schuldquote
 Parkeernormen
 Gevolgen voor weerstandsvermogen door het verplichte afromen
Vervolg
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als hamerstuk naar de raadsvergadering van 11 juli
2019.

2.

Raadsvoorstel financiële dekking tegenvallers reconstructie
Slotenbuurt

BEELD

Besproken onderwerpen
 Leerpunten in dit project, verzoek om evaluatie
 Kapitaallasten ten laste van het rioolrecht
 Dekking van tekorten binnen het eigen programma
 Incidenteel tekort dekken met een structurele lastenverzwaring
 Moment van informeren van de gemeenteraad
 Alternatief uitstellen van projecten
 Relatie tussen puinlaag en rioolrecht
 (On)zekerheid over de financiële gevolgen van het besluit
Vervolg
Het raadsvoorstel wordt doorgeleid als bespreekstuk naar de raadsvergadering van 11
juli 2019. De fracties van CDA en Progressief Woerden zijn voornemens om een motie
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of een amendement in te dienen met betrekking tot de dekking en de evaluatie.

3.

Bespreking raadsinformatiebrief onvolkomenheid
jeugdmiddelen

BEELD &
DEBAT

Tijdens de bespreking zijn onder meer de volgende onderwerpen besproken:
 Fouten in de financiële administratie
 Personele wisselingen in de ambtelijke organisatie
 Verdeling verantwoordelijkheden van wethouders
 Beantwoording van vragen over het Sociaal Domein door het college bij de
begrotingsbehandeling, onder andere over het verschil tussen de begroting 2019
en de begroting 2018.
 Beantwoording vragen over controlemechanismen vs. het ontbreken van
procescontroles zoals vermeld in de raadsinformatiebrief
 Uitvoeren van de controlerende taak door raadsleden
 Controlfunctie binnen de gemeente en financieel bewustwording in relatie tot de
maatschappelijke doelen
 Haalbaarheid van aanbevelingen, op korte en langere termijn, voor de
verbeteringen van de financiële functie
 Inzichtelijk maken van keuzes in de programmabegroting
 Doorwerking van fouten in de berekeningen in de taskforces
 Ontbreken van overtuiging dat fouten worden voorkomen of bijna niet meer
kunnen plaatsvinden
 Gevoelde gebrek aan financiële sturing op Wmo en jeugdzorg
 Scope van het onderzoek vs. de wijze van begroten van het sociaal domein
Wethouder Becht beantwoordt de vragen met betrekking tot de organisatie. Hij licht toe
hoe het college inzet op versterking en verbetering van de kwaliteit van het ambtelijk
apparaat.
Wethouder Bolderdijk gaat in op de gevolgen voor de financiële afdeling en de
verbeteringen op het gebied van financieel bewustzijn. Voor de begroting 2020 vinden er
meer controles plaats. Vanaf 2020 zijn betere tools in de organisatie om middels
automatisering fouten te voorkomen. Hij geeft aan dat er momenteel een verbeterplan
wordt afgerond. Hij kan niet aangeven wanneer dit plan beschikbaar is, dat heeft onder
andere te maken met de start van de nieuwe teammanager Financiën.
Wethouder De Weger legt zijn rol als coördinerend wethouder Sociaal Domein uit en de
wijze waarop het college over de stand van zaken in Sociaal Domein wordt
geïnformeerd. Hij betreurt dat de fout niet eerder is geconstateerd en geeft aan dat het
college dit eerder in beeld had moeten hebben. Hij geeft aan een themabijeenkomst te
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willen organiseren over financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
De concerncontroller, de heer Van Barneveld, geeft een nadere toelichting op de
urgentie van verbetering van het financiële bewustzijn. De factor mens in de organisatie
is het belangrijkste in de totstandkoming van verandering.
Vervolg
De fractie van Progressief Woerden kondigt aan in de raadsvergadering van 11 juli 2019
een motie in te dienen rond dit onderwerp, onder andere om de aanbevelingen uit het
rapport, gericht op verbetering van de interne financiële organisatie, uit te breiden met
een verzoek om verbeterplannen voor de informatievoorziening van het college richting
de raad.

-

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

☐
☐

Henny Ekelschot
Albin van der Tol

☐

Janet Visser

Marguerite Boersma

☐

Jelle IJpma

☐
☒
☐

Coby Franken
Marieke van Noort
Jelmer Vierstra

☐

Laura van der Zande

STERK Woerden

☒
☒
☐

Wout den Boer
Monique Verheyen
Rianne Vrolijk

☒
☒
☐

Daniëlle Bijkerk
Kees Schouten
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 Altena

☐
☐

Johan Tamse
Chris Tils

Inwonersbelangen

☐

Hendrie van Assem

☒
☐

Jan-Hubert van Rensen
Jacques Sistermans

SP

☐

Wilma de Mooij

Fractie Bakker

☒

Reem Bakker

CDA

LijstvanderDoes

VVD

Progressief Woerden

☒
☒
☒
☒

Rumo van Aalst
John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans

☒
☐
☐

Job van Meijeren
Toos van Soest
Vera Streng

☒
☒
☐

Lia Arentshorst
Jaap van der Does
Chris van Iersel

☒
☐

Lenie van Leeuwen
Anno Visser

☒

Florian Bos

☒
☒

Florian van Hout
Simone Onrust

☒
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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
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☒
☐
☐
☐

Jelle IJpma
Toos van Soest
Florian Bos
Monique Verheyen

