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-

datum

donderdag 28 maart 2019

sessie

Omgeving en Financiën

opening

20.00 uur

sluiting

23.23 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

1.

Raadsvoorstel Gebruik van analyses U10 voor het
Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en de
Regionale Energie Strategie (RES)

BEELD

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2019 als
bespreekstuk. De fractie van D66 geeft aan een motie m.b.t. de kaderstelling door de
raad te overwegen. De VVD-fractie geeft aan dat haars inziens de raad niet zou moeten
worden gevraagd om de rapporten te mogen gebruiken, maar dat het zou moeten gaan
om het voor kennisgeving aannemen van deze rapporten. Zij overweegt hierover een
amendement in te dienen.

2.

Raadsvoorstel Samenwerken regionale energiestrategie
RES-U16

BEELD

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2019 als
hamerstuk. Uiterlijk dinsdag kunnen fracties aangeven wanneer ze dit voorstel toch als
bespreekstuk geagendeerd willen zien en/of van plan zijn om evt.
amendementen/moties in te dienen.

3.

Raadsvoorstel Startnotitie project westelijke ontsluiting
Woerden

BEELD

Het raadsvoorstel wordt doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 april 2019 als
bespreekstuk. De fractie van Progressief Woerden draagt een aantal debatpunten aan:
- Kan de raad de financiële consequenties goed overzien?
-

Doet dit voorstel recht aan de vertaling van een verkeersvisie naar een
verkeersstrategie?

-

Komt die voorstel niet te vroeg, want wat zijn de gevolgen van deze
investeringen voor andere beleidsvelden?

Afgesproken wordt dat het t.a.v. dit voorstel nog mogelijk is om in te spreken.
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4.

Maart-RIB 2019

BEELD

Wethouder Bolderdijk beantwoordt de vragen n.a.v. de Maart-RIB 2019 en zegt toe dat
de volgende onderwerpen in de Juni-brief zullen worden meegenomen:
- Inzicht in de investeringen en de schuldquote;
-

Het meerjarenperspectief;

-

Inzicht in de gevolgen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, ook
voor een reservering van onderhoud van nieuwe projecten.

Voorts zegt de wethouder toe de raad zal worden geïnformeerd over het
verbouwingsplan voor uitbreiding van de brandweergarage Woerden.
Een aantal fracties overweegt om n.a.v. deze Maart-RIB moties in te zullen dienen.

-

Sluiting

De voorzitter sluit 23.23 uur de vergadering.
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Fractie

Raadsleden

Fractieassistenten

☒

John Boere

☒

Henny Ekelschot

☒
☐
☒
☐

Arjen Draisma
Marco Hollemans
Job van Meijeren
Rumo van Aalst

☐

Albin van der Tol

☐
☐

Vera Streng
Toos van Soest

☒

Lia Arentshorst

☐

Janet Visser

☐
☐
☒

Jaap van der Does
Adrie van Meurs
Chris van Iersel

☒

Lenie van Leeuwen

☒
☒

Florian Bos
Florian van Hout

☒

Simone Onrust

☐
☐

Marguerite Boersma
Coby Franken

☐
☐

Jelle IJpma
Laura van der Zande

☐
☒

Marieke van Noort
Jelmer Vierstra

☒

Wout den Boer

☒

Daniëlle Bijkerk

☒
☒

Monique Verheyen
Rianne Vrolijk

☒
☒

Gert Jan Sluijs
Kees Schouten

☐

Simon Brouwer

☒

Eric de Jonge

☒
☒

Lia Noorthoek
Daphne van der Wind

☒

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

STERK Woerden

ChristenUnie-SGP
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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

Jelle IJpma
Toos van Soest
Florian Bos
Monique Verheyen

