
 

 

 

 

 

 

 N o t u l e n van de op 17 mei 2010, te 21.00 uur, ten stadhuize gehouden openbare vergadering 

van de raad der gemeente Woerden. 

 

Voorzitter: de heer mr. H.W. Schmidt, burgemeester. 

Griffier: de heer E.M. Geldrop, plaatsvervangend raadsgriffier. 

 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw B.J. Ansink, mevrouw D. van den Berg-Kuijf, mevrouw I. 

Berkhof-de Vos, mevrouw J.V. Buerman, mevrouw T. van Soest-Vernooij, mevrouw C. Stouthart-van 

Vliet, mevrouw L. Ypma en de heren R. Abarkane, G.F. Becht, E.L. Bom, J.C. van der Does, A. van 

Ekeren, W. van Geelen, W.G. Groeneweg, S. van Hameren, C.M. Hoogerbrugge, B. de Jong, R.A. 

Mees, G. Olthof, J.A.G. van Riet, M.J. Rijnders, F. Tuit, C.J. van Tuijl, R. Verbeij en L.P. de Wit.  

 

Afwezig zijn de leden: de heren H.A. van Assem, J.A.G.W. Droogers, H.J. Hoogeveen en Q.J. 

Tersteeg. 

 

AGENDA. 

1.   Opening en mededelingen. 
2.   Presentatie en bespreking van het coalitieakkoord "Keuze voor perspectief" van de fracties van 

VVD, Progressief Woerden, D66 en ChristenUnie/SGP. 
3.   Benoeming van wethouders. 
4.   Toelating en installatie van een lid van de gemeenteraad. 
5.   Sluiting. 
 
 

1.  Opening en mededelingen. 
 

De VOORZITTER opent de vergadering en spreekt als volgt: 

Dames en heren! Ik heet u allen welkom. Bericht van verhindering is ontvangen van de heren 

Van Assem, Droogers, Hoogeveen en Tersteeg.  

De fracties van ChristenUnie en SGP hebben laten weten dat zij voortaan samen gaan als één 

fractie. Daarom heeft de heer Van Tuijl inmiddels plaatsgenomen tussen mevrouw Stouthart en de 

heer De Wit. Ik hoop dat de fractie de komende vier jaren een vruchtbare samenwerking tegemoet gaat 

en wens haar vanaf deze positie daarbij Gods zegen toe.  
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Ik stel voor als agendapunt 1.a. toe te voegen de beëdiging van een fractieassistent. 

  

De gewijzigde agenda wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 

 

1. a. Beëdiging fractieassistent. 
 
 

De VOORZITTER: Dames en heren! In ons reglement van orde is bepaald dat ook fractie-

assistenten de eed of belofte moeten afleggen in een openbare vergadering. Met het afleggen van de 

eed of belofte geven zij aan dat zij een bijzondere positie hebben en dat zij zich daarvan bewust zijn. 

Vandaag installeren wij mevrouw Kuipers voor de fractie van Inwonersbelangen. Ik verzoek 

mevrouw Kuipers naar voren te komen. 

 

Mevrouw Kuipers legt hierop in handen van de voorzitter de in het reglement van orde 

voorgeschreven belofte af. 

 

De VOORZITTER: Mevrouw Kuipers, ik feliciteer u van harte met uw benoeming.  

 

(De voorzitter overhandigt mevrouw Kuipers daarop, 
onder applaus van de aanwezigen, een boeket 
bloemen.) 

 

2.  Presentatie en bespreking van het coalitieakkoord "Keuze voor perspectief" van de fracties van VVD, 
Progressief Woerden, D66 en ChristenUnie/SGP. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik dank namens de raad de informateur, Adri van 

Montfoort, voor alle inspanningen die hij heeft betracht en bied hem namens de gemeenteraad 

hiervoor een boeket bloemen aan. 

 

(De voorzitter overhandigt daarop de heer Van 
Montfoort, onder applaus van de aanwezigen, een 
boeket bloemen.) 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! De fracties van VVD, Progressief Woerden, D66 en 

ChristenUnie/SGP hebben op donderdag 6 mei 2010 een akkoord bereikt. Zij hebben dat genoemd 

"Keuze voor perspectief". Partijen hebben kennis kunnen nemen van dit stuk. Ik geef gelegenheid het 

stuk toe te lichten. 

 

De heer MEES: Voorzitter! Het is vandaag een bijzondere dag. Voor het eerst sinds lange tijd 

neemt een andere coalitie dan voorheen het roer over in de gemeente Woerden. Het is een moment 
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waarop duidelijk moet worden dat het anders zal gaan. Door de nood gedwongen, moet ik daarbij 

zeggen. Onze kiezers hebben die nood ingezien en hebben duidelijk aangegeven dat zij een andere 

koers willen. De nood zit in het financiële aspect, dat weten wij allemaal. Er komt nog veel meer op 

ons af. Dat probleem moeten wij gezamenlijk zien te tackelen. Daarmee bedoel ik de hele raad. Ieder-

een zal zijn steentje moeten bijdragen. Het kan niet alleen van de coalitie komen. Iedereen moet 

begrijpen dat wij moeilijke tijden tegemoet gaan en dat wij daarvoor de beste oplossingen moeten 

vinden. 

Wij zien ook perspectief. Daarom heet het akkoord "Keuze voor perspectief". Wij willen 

proberen om een zo goed mogelijk draaiende gemeente neer te zetten, een gemeentelijk apparaat dat 

goed draait en een gemeente waar het goed toeven is. Kortom: een gemeente waar je als inwoner graag 

wilt wonen, ondanks de problemen die er zijn. 

Wij hebben ook het perspectief dat er een einde komt aan de bevolkingsgroei en dat is iets heel 

bijzonders. Dat is niet eerder in de geschiedenis aan de orde geweest. Het moment waarop de bevol-

king niet meer zal groeien, zal tussen de tien en vijftien jaar liggen. Op voorhand moeten wij daaraan 

werken. Als je het op je af laat komen en pas gaat handelen als het zo ver is, ben je echt te laat. Wij 

moeten het nu doen. Ook naar dat perspectief kijken wij. 

Het programma ligt er. Het is een ruim programma met veel mogelijkheden. In het programma 

staan de grote lijnen en dat betekent dat inbreng van alle kanten mogelijk is. Dat is goed, want wij 

hebben de wijsheid niet in pacht. Wij willen slechts het beste voor deze gemeente en de inwoners. Wij 

vragen iedereen om inbreng te leveren en te signaleren en aan te geven wat nodig is. Dat kan recht-

streeks, via internet of met een brief. Men kan ons aanspreken. Het is van belang dat de Woerdense 

bevolking een aanspreekpunt heeft en korte lijnen ziet naar de partijen die in de raad zitten, in het 

bijzonder de partijen die de coalitie vormen. 

Ik ga niet in op het coalitieprogramma. Dat ligt er. Wij hebben dat resultaat gezamenlijk bereikt 

na ontzettend lang met elkaar praten. Tien weken is een lange tijd. Na een mislukking van een eerdere 

poging om tot een coalitie te komen naar een geslaagde poging. Wij zetten vanavond een nieuwe club 

neer met nieuw elan. Dat nieuwe elan moet uit het programma spreken. De vier wethouders die wij 

hebben gekozen, moeten het samen met ons doen en samen met de Voorzitter. Ik heb er alle ver-

trouwen in dat wij het met elkaar gaan doen. 

 

De heer DE JONG: Voorzitter! Ik feliciteer de heer Mees met zijn nieuwe coalitie. Hij nodigt 

ons allen uit om bijdragen te leveren. Ik zal vanavond proberen een eerste aanzet vanuit de CDA-

fractie te geven over de rol die wij zien en over ons standpunt op hoofdlijnen over het akkoord. Wij 

gaan ervan uit dat wij spoedig op gedetailleerd niveau in het kader van de voorjaarsnota en het juni-

overleg de begroting gaan voorbereiden. Dan gaan wij echt kijken welke keuzes voor perspectief er 

zullen zijn. 
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De nieuwe coalitie is er na tien weken uit en vandaag presenteren de fracties het coalitieakkoord 

"Keuze voor perspectief" en vier wethouders aan de gemeenteraad. Dat werd tijd, want de gemeente 

Woerden moet bestuurd worden.  

De vraag die door velen wordt gesteld, is of deze zeer brede, op zes politieke stromingen 

gebaseerde coalitie recht doet aan de verkiezingsuitslag. Voor ons is het antwoord eenvoudig: als 

partijen de helft + 1 raadszetel achter zich kunnen organiseren, kunnen zij een coalitie vormen. Dat is 

democratie. En aan die voorwaarde voldoet deze coalitie ruim. In het verlengde van de eerdere, mis-

lukte poging om tot een coalitie te komen met de fractie van Inwonersbelangen heeft de informateur 

goed geluisterd naar de fracties van VVD en D66 als winnaars en heeft de fractie van Progressief 

Woerden ervoor gekozen om aan te schuiven en niet voor een wat bredere coalitie met ook de CDA-

fractie daarin.  

Wij accepteren als CDA-fractie de rol van oppositiepartij en zullen in die rol onze idealen 

gebaseerd op solidariteit, gerechtigheid, rentmeesterschap en gedeelde verantwoordelijkheid, blijven 

uitdragen en nastreven. Ik heb al eerder aangegeven dat de CDA-fractie op een andere wijze oppositie 

zal voeren dan de afgelopen vier jaren gebruikelijk was. Goede voorstellen krijgen onze steun van 

harte. Inhoudelijk zullen wij het beleid kritisch toetsen, zonodig aanvullen en versterken. Onze insteek 

is, om het in de sfeer van het Europese kampioenschap voetbal te houden, om op de bal te spelen en 

niet op de man. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat wij vanavond niet, zoals de vorige oppositiepartijen vier jaar 

geleden wel deden, tegen de benoeming van de wethouders zullen stemmen. Zij krijgen van ons het 

vertrouwen en behouden dat totdat het tegendeel is gebleken. Wij waarderen het zeer dat de nieuwe 

wethouders Martin Schreurs en Bob Duindam op ons verzoek zijn ingegaan om vooraf een kennis-

makinggesprek te hebben. Wij waardeerden de openheid van dat gesprek. 

Het coalitieakkoord heeft de titel "Keuze voor perspectief" meegekregen. In het akkoord staan 

veel mooie woorden geschreven die ook aan de CDA-uitgangspunten ontleend zouden kunnen zijn. De 

rol van de overheid, meer regiegemeente en beschermer van de zwakken, dialoog met de samenleving 

en het belang van het maatschappelijk middelveld spreken ons aan. Als ik echter kijk naar de partijen 

die dit akkoord hebben onderschreven, verbaas ik mij soms, omdat de maatschappijvisies van bijvoor-

beeld Groen Links, VVD en SGP over het algemeen nogal verschillen. Om de degelijkheid van het 

akkoord "Keuze voor perspectief" tegen deze achtergrond te beoordelen zijn er nog te weinig echte 

keuzes gemaakt. Het is een akkoord op hoofdlijnen dat nog moet worden uitgewerkt. Daaraan zal het 

college keihard moeten werken. Wij zijn benieuwd of bij de uitwerking van dit akkoord de verschil-

lende maatschappijvisies te verenigen zijn. 

Ik vraag het nieuwe college om snel met die keuzes te komen, omdat de begrotingsbehandeling 

van 2011 snel nadert. 2011 mag als begrotingsjaar niet verloren gaan bij het oplossen van de financiële 

problemen. Het college zit er nog niet, maar misschien mag ik aan de heer Mees als leider van de 
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coalitie vragen of we in juni een echt junioverleg krijgen, zodat de begrotingsbehandeling in het najaar 

goed voorbereid kan worden. 

Wij benaderen de nieuwe coalitie positief en met vertrouwen en zijn het dan ook met een aantal 

uitgangspunten van harte eens die nadrukkelijk een voortzetting zijn van het ingezette beleid tijdens de 

vorige periode. Ik noem er een paar die wij belangrijk vinden. 

Het activerende minimabeleid en de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving wordt onge-

wijzigd voortgezet. Dat doet ons goed. Het is wel jammer dat mevrouw Cnossen, die daaraan de afge-

lopen jaren hard heeft gewerkt vanuit een zeer "betrokken" positie, daar verder geen uitvoering aan 

mag geven als portefeuillehouder. Mevrouw Cnossen gaat straks niet meer over "mensen", maar over, 

zoals een bekend oud-wethouder van de PvdA dat pleegde te zeggen, over "stenen en asfalt". Dat zal 

ook voor haar even wennen zijn, maar ik denk zeker dat zij dat goed zal doen.  

Ook de ontwikkeling van de gemeente van een op uitvoering gerichte werkwijze naar een 

regiegemeente kan op onze instemming rekenen, al moet bij de uitwerking daarvan wel recht gedaan 

worden aan de maatschappelijke verbanden in onze gemeente, zoals ondernemers, scholen, kerken, 

verenigingen, culturele instellingen en wijken. Die vormen namelijk de kracht van onze samenleving, 

zeker als de overheid een stapje terug doet. Het invullen van de regiegemeente mag niet vanuit een al 

te individualistische optiek plaatsvinden. Dit past niet bij onze CDA-uitgangspunten van solidariteit en 

gespreide verantwoordelijkheid. Wij hopen dat dit ook bij de uitgangspunten van de coalitie past. 

Ook het uitgangspunt van een "sluitend en transparant huishoudboekje" onderschrijven wij. Het 

eerste akkoord bevatte geen financiële paragraaf. Het huidige akkoord maakt een begin met de invul-

ling van de financiële opgaven voor de komende jaren. Laat ik maar constateren dat zulks de vrucht is 

geweest van de fracties van ChristenUnie en Progressief Woerden in het tweede deel van de onder-

handelingen. 

Nogmaals: uitwerkingen die ook vorm geven aan de CDA-idealen, zullen door ons van harte 

worden gesteund. Zonodig, als bijvoorbeeld een deel van de coalitiepartijen aanscherping van een 

collegevoorstel nodig acht, valt er met ons te praten. In dat opzicht zijn ook wij dualistisch. 

De eerste bespreking van het akkoord "Keuze voor Perspectief" in onze fractie maakte duidelijk 

dat, ondanks een aantal goede uitgangspunten, wij andere keuzes zouden hebben gemaakt. Wij stelden 

regelmatig de vraag: "welke keuzes hebben de coalitiepartijen eigenlijk gemaakt en voor welk 

perspectief ?". 

De wijze waarop de bezuinigingen worden ingevuld, zou vooral moeten blijken uit de financiële 

paragraaf. Wij constateren dat de coalitie voor ongeveer de helft, circa € 3,5 miljoen, bezuinigt op de 

ambtelijke organisatie en op ambitiereductie. Dat is heel veel. Afgelopen zaterdag waren wij te gast bij 

Ruiten Troef en toen zei de heer Mees dat het om zestig tot tachtig functies binnen het gemeentelijke 

apparaat gaat. In het akkoord staat echter geen enkel woord over de vraag op welke afdeling de func-

ties worden geschrapt en welke dienstverlening wordt beëindigd. Wij maken ons grote zorgen over de 
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dienstverlening aan onze Woerdense burgers. Als we niet duidelijk maken welke taken worden afge-

bouwd, lopen we de kans dat bezuinigingen door de kaasschaaf worden opgelost. Dan gaat de kwali-

teit over de hele breedte achteruit en dat is onwenselijk. Wij hopen dat het junioverleg helderheid geeft 

aan de burgers, aan de ambtelijke organisatie en natuurlijk aan de raad. Zonder een deskundig en goed 

gemotiveerd ambtelijk apparaat kan een gemeente immers niet functioneren. 

Ook bevat het akkoord een aantal zeer bijzondere compromissen waarbij wij de wenkbrauwen 

fronsen. Ter illustratie noem ik twee voorbeelden. 

1.  Westelijke randweg.  

Een deel van de coalitiepartijen heeft de burger in de verkiezingscampagne snel een westelijke rand-

weg beloofd, zelfs nog sneller dan de vorige raad had gepland. Een aantal coalitiepartijen wilde om 

financiële redenen het bestuursakkoord met de bestuurlijke BRAVO-partners opzeggen, de westelijke 

randweg niet aanleggen en daarmee onder andere cultuur versterken. Het compromis is een halve 

westelijke randweg. De CDA-fractie zou een andere keuze gemaakt hebben, omdat het huidige voor-

stel het verkeerskundige vraagstuk niet oplost, waardoor verkeer buiten de woonwijken om zou wor-

den geleid. Het gevolg van dit voorstel is dat een belangrijk deel van de verkeersdruk van de Boeren-

dijk en het Schilderskwartier wordt verplaatst naar de Hollandbaan in Molenvliet. Het project heeft 

pas effecten als ook het tweede deel met de verbinding met de zuidelijke randweg wordt aangelegd. 

Dan wordt het verkeer buiten de woonwijken om geleid. Wij zullen het college volgen en toetsen of 

ook het tweede deel in een redelijk perspectief komt. 

2.  Uitbreiding winkelopening op zondag. 

Een positief punt van deze nieuwe coalitie is het feit dat twee christelijke partijen deel uit maken van 

het dagelijks bestuur: SGP en ChristenUnie. De passage over de zondagsrust en de winkelopenstelling 

op zondag bevat veel mooie woorden, maar over een afspraak konden zij het blijkbaar niet eens 

worden. Ik weet nog uit de vorige onderhandelingen dat de ChristenUnie-fractie dit als hard punt 

inbracht. Helaas hebben ze dit punt niet kunnen binnenhalen in dit coalitieakkoord, maar daar is verder 

geen punt van gemaakt en het wordt overgelaten aan de raad. De CDA-fractie vind het voorkomen dat 

Woerden 7 dagen per week door de dynamiek van de 24-uurs economie wordt geregeerd zo’n belang-

rijk punt, dat wij, als een van de partijen verandering in de huidige situatie wil aanbrengen, daarover 

een referendum willen houden. Laten wij de politieke ideologische doelen even aan de kant zetten en 

de Woerdenaar vragen wat die er van vindt. Wij zijn er van overtuigd dat een meerderheid van de 

Woerdenaren tegen de uitbreiding van de winkelopenstelling op zondag is. Ik ga er voorlopig van uit 

dat wij belangrijker punten te regelen hebben en dat dit punt nog even blijft liggen. 

Dat waren twee voorbeelden van compromissen om aan te tonen hoe groot de verschillen tussen 

de maatschappijvisies van de partijen zijn. Wij hebben nog een aantal praktische vragen, die in het 

junioverleg aan de orde zullen komen. 

- Het terugdraaien van de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (IBOR). Wat betekent dat 
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voor de afspraken die er liggen voor het uitvoeren van de Deltaplannen Kamerik, Zegveld en delen 

van Harmelen? 

- Ruimte voor bedrijvigheid. Bijleveld gaat niet door, maar dan moet worden aangegeven waar 

succesvolle bedrijven wel naar toe kunnen om onze jongeren die van het VMBO komen, aan een 

baan te helpen. De CDA-fractie is met de ondernemers teleurgesteld dat daarover nog geen helder-

heid is ontstaan en hoopt dat wij snel daaraan invulling kunnen geven. 

- In het verlengde daarvan vragen wij ons af wat de nieuwe coalitie voorheeft met de economische 

positie van de ondernemers in de binnenstad. Klopt het dat het nieuwe college het versterken van 

deze positie beperkt tot het afsluiten van de Rijnstraat en het drastisch verhogen van de parkeer-

tarieven? Naar het oordeel van de CDA-fractie is het economisch draagvlak van de winkels in de 

binnenstad nog onvoldoende sterk om deze maatregelen te kunnen dragen. Dat zet de binnenstad 

op achterstand. Ik ga er vanuit dat de nieuwe wethouders in gesprekken met de ondernemers van de 

binnenstad ook van deze visie overtuigd zullen raken. 

- De ozb-verhogingen. Hebben wij het nu goed begrepen dat de overeenstemming over de ozb-

verhoging (de fracties van VVD en Progressief Woerden liepen op dit punt in de verkiezings-

programma’s nogal uiteen) eruit bestaat dat de ozb "sluitstuk" blijft van de begroting (pagina 12)? 

De VVD-fractie is al akkoord met een start van ozb-verhogingen met 1,2% per jaar, maar als de 

begroting niet sluitend te maken is met bezuinigingen wordt het "sluitstuk" geactiveerd en mag de 

ozb omhoog. Ik zou een bekende president willen nazeggen: "Read my lips". Ik durf de stelling aan 

dat als de nieuwe wethouder van financiën, de heer Duindam, er niet in slaagt om spierballen te 

tonen en strakkere financiële kaders dan in dit akkoord af te spreken met alle stromingen binnen de 

nieuwe coalitie, de ozb-verhogingen over vier jaar in de dubbele cijfers komen. 

Concluderend: 

- de CDA-fractie is blij dat de stad nu geregeerd gaat worden, maar heeft nog veel vragen bij het hier 

voorliggende akkoord. De organisatie en de inwoners van onze stad vragen om duidelijkheid; 

- wij realiseren ons dat het een akkoord op hoofdlijnen is en dat het college in het junioverleg de 

nodige uitwerkingen zal geven; 

- de CDA-fractie zou op onderdelen een aantal andere keuzen gemaakt hebben, maar zal de keuzes 

die deze coalitie ons voorlegt, met open ogen en open mind tegemoet treden.  

De komende periode doet een zwaar beroep op de bestuurlijke kwaliteit en inzet van de wet-

houders en de burgemeester in het nieuwe college. De CDA-fractie wenst hen daarbij veel plezier, 

inzet, doorzettingsvermogen, wijsheid en Gods zegen toe. 

 

De heer VAN DER DOES: Voorzitter! Ik wil kort terugblikken, vervolgens een reactie geven 

op het programma en tot slot reageren op een aantal stellingen van de heer De Jong. 

In de afgelopen periode van coalitievorming kwam veelvuldig de kreet over tafel "onder druk 
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wordt alles vloeibaar". Ik zou ervan willen maken "onder druk wordt bijna alles vloeibaar", want de 

eerste poging tot coalitievorming mislukte ondanks oprecht goede bedoelingen. Toen kwam een 

andere spreuk in beeld, namelijk: "als je het onderste uit de kan wilt, krijg je het deksel op je neus". De 

onderhandelingen waren soms weerbarstig, maar vooral in de laatste fase onder de bezielende leiding 

van de heer Van Montfoort ging het zeer soepel en snel. Het was een soort snelkookpan-formatieweek. 

In één week was het programma rond en waren de portefeuilles verdeeld met de juiste poppetjes erbij. 

Ik dank de heer Van Montfoort vanaf deze plaats voor zijn inzet. 

De realiteit van vandaag: voor politiek Woerden is het een historische dag, vooral omdat de 

D66-fractie voor het eerst deel uitmaakt van de coalitie en een wethouder in de persoon van de heer 

Duindam in het college heeft. Het is ook historisch voor de CDA-fractie. Voor het eerst in lange tijd 

zit die fractie niet in het college. Ik zeg dit zonder enig waardeoordeel of leedvermaak. In de politiek is 

de horizon qua zekerheid slechts vier jaar en dan is het knopen tellen, of beter gezegd: stemmen tellen. 

De fractie van D66 is zeer content met dit programma, dat de leidraad zal zijn voor de komende 

vier jaar, en met de bemensing van het college. Twee vrouwen in het college, mensen die een paar jaar 

ervaring hebben, mensen vanuit het bedrijfsleven en mensen vanuit andere gemeenten: dat is een 

goede mix. Het programma straalt nuchterheid, frisheid, pragmatisme en orde op zaken stellen uit. 

Voorts bevat het een opdracht om ons naar een gemeente te leiden met een gezond financieel huis-

houdboekje en waarin de rol van de overheid een andere plek krijgt. Het is niet niks om in 2011 al € 2 

miljoen te moeten bezuinigen, oplopend tot € 7 miljoen in 2014. Dit staat nog los van de eventuele 

vermindering van de inkomsten van het Rijk. 

Woerden moet niet meer een groeigemeente zijn met torenhoge ambities, maar een gemeente 

die pas op de plaats maakt en orde op zaken stelt. Een gemeente met een duidelijk sociaal gezicht. En 

dit alles zonder de ozb drastisch te verhogen. De 1,2% is de inflatiecorrectie. Als je die niet toepast, 

zou je achteruit boeren. Voor deze coalitie is de ozb geen Haarlemmerolie, maar een middel dat pas 

wordt ingezet als wij echt geen andere manier zien om dingen anders te doen. De samenleving, de 

burger, zit in deze mindere tijden niet te wachten op een overheid die de ozb drastisch gaat verhogen. 

Het is voor ons het allerlaatste middel. Er zijn nog veel meer mogelijkheden om andere bezuinigingen 

te zoeken. 

Ik hoop op een goede samenwerking met de nieuwe oppositie en uiteraard ook binnen de coali-

tie. De CDA-fractie heeft verklaard de daadkracht van dit college positief kritisch te zullen volgen. 

Dat is volgens mij een goede opstelling. Je moet zeggen als je vindt dat iets goed is en ook zaken 

benoemen waarmee je het niet eens bent. Deze houding heeft de D66-fractie de afgelopen jaren altijd 

gehuldigd. 

De opstelling van coalitie en oppositie moet in het belang van Woerden en de burgers zijn. 

Daarvoor zijn wij gekozen en daarop worden wij aangesproken. Ik feliciteer een ieder met dit goede 

programma en met dit college dat straks wordt benoemd. Ik wens een ieder een zeer goede bestuur-
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lijke periode toe. 

Ik ga in op enkele zaken die de heer De Jong heeft genoemd. Deze coalitie heeft afgesproken de 

westelijke randweg gefaseerd te gaan aanleggen. Dat betekent in deze periode het eerste gedeelte van 

Rietveld tot aan de Hollandbaan en daarna het tweede deel. Er wordt dus niets naar achteren gescho-

ven. Je ontkomt inderdaad niet aan het sluiten van compromissen als je met vijf fracties om de tafel 

gaat zitten. Het hele plan wordt echter gewoon uitgevoerd. De hele weg wordt aangelegd. Het is 

duidelijk dat, als je alleen het eerste deel aanlegt, je straks knelpunten krijgt op de Hollandbaan. 

De heer De Jong spreekt over de zondagsrust. De opstelling van deze coalitie is beter en duide-

lijker dan in de vorige periode. Ik herinner mij het kiekeboe-gedoe toen wij gingen stemmen over de 

openstelling van Albert Heijn. Er waren toen fracties die "nee" moesten zeggen, maar eigenlijk liever 

"ja" hadden gezegd. Nu is het een open zaak, een open onderwerp. Als er een aanvraag komt, komt die 

in de raad en dan beoordelen wij die gezamenlijk. De heer De Jong mag er een referendum over 

houden, dat is ook een leuke insteek. 

Over IBOR hebben wij gezegd "minder meer". Je zult ergens je bezuinigingen moeten zoeken. 

Dienstverlening staat bij ons hoog in het programma. Met betrekking tot de ambtelijke organisatie 

hebben wij ingezet op 10% van 350 fte's, zijnde 35. Dat is de inzet en daarop is de financiële onder-

bouwing geënt. Met een natuurlijke afvloeiing moet dat mogelijk zijn zonder dat de dienstbaarheid aan 

de burger eronder lijdt. 

 

De heer BOM: Voorzitter! Ik feliciteer de partijen die tot een akkoord zijn gekomen alsmede de 

wethouders. Wij hebben zojuist de twee nieuwe wethouders gesproken en dat was een prettig gesprek. 

Die openheid waarderen wij. 

Ik dank namens de fractie van Inwonersbelangen nogmaals de meer dan 4.000 inwoners die ver-

trouwen hebben gesteld in ons programma en onze kandidaten. Het is dankzij deze inwoners dat wij 

vijf raadszetels hebben. Door de lijstverbinding met D66 mocht deze partij nog een restzetel ont-

vangen. Het woord "verbinding" liet ik zojuist vallen, een woord dat voor ons een hele andere lading 

heeft gekregen. Kort na de verkiezingen begonnen de onderhandelingen door de inhoudelijke verbin-

ding en de jarenlange verbondenheid van de oppositie. De kiezer sprak al voor de derde maal achter-

een uit dat de fractie van Inwonersbelangen mocht groeien. Wij hebben gestreden voor een goed 

coalitieakkoord en wij schoven drie goede wethouderskandidaten vooruit. Helaas gaat de politiek toch 

weer over de poppetjes, want als Pietje niet aardig gevonden wordt, willen we Jantje. Dit is in een 

notendop hoe verbindingen teniet werden gedaan. Wij vinden het daarom ook opvallend dat, ondanks 

het feit dat de basis voor dit akkoord mede door onze inspanning is ontwikkeld, er geen enkele refe-

rentie is aan de fractie van Inwonersbelangen. Uit het oog uit het hart? In ieder geval niet bij de kiezer!  

Het voorliggende coalitieakkoord en de voorgestelde portefeuilleverdeling is voor de inwoners 

en de fractie van Inwonersbelangen een hoofdstuk met gemiste kansen. Een gemiste kans voor ruim 
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4.000 kiezers om zich vertegenwoordigd te zien in het bestuur van Woerden. Een gemiste kans voor 

een college van inwoners van Woerden. Er zijn nu toch weer externen aangetrokken. Ook een gemiste 

kans voor een nieuwe bestuurlijke cultuur, vanwege een in onze ogen niet-integere opstelling van de 

grootste coalitiepartij inzake collegevorming: achterkamertjes en het type beeldvorming! Ook een 

gemiste kans voor het broodnodige herstel van vertrouwen in de politiek, als je ziet dat twee wet-

houders met een (recente) motie van wantrouwen gewoon terugkomen en hoe wordt omgegaan met 

lijstverbindingen. Ook een gemiste kans voor een nieuwe stijl welzijnsbeleid, want dit nieuwe coalitie-

akkoord geeft weinig perspectief op de benodigde aandacht voor maatschappelijke participatie. 

Uiteindelijk is het ook voor de fractie van Inwonersbelangen een grote gemiste kans om na drie 

overwinningen nu eindelijk eens mee te gaan besturen. Tot slot is het voor de fracties van Inwoners-

belangen en D66 een gemiste kans om in plaats van een eenzijdig vruchtgebruik een tweezijdig 

vruchtgebruik te hebben van de restzetel.  

De gemiste kans betekent voor ons ook een grondige evaluatie van een leerzame periode en wij 

zullen met onze kiezers in gesprek gaan om deze evaluatie te delen. Wij zullen ons herpakken en 

gesterkt ons inhoudelijk programma proberen te realiseren. Wij staan voor een politiek waar met 

respect en op integere wijze wordt omgegaan met de belangen van alle inwoners: eerlijk, open, 

verantwoordelijk en duidelijk!  

De inhoud van dit coalitieakkoord leest vlot weg en is in grote mate nog steeds in overeenstem-

ming met het werkdocument van ook onze onderhandelingen. In de collegevorming en vooral in de 

bemensing van wethoudersposten hebben wij echter een oneigenlijke keuze opgedrongen gekregen, 

namelijk de keuze tussen politiek en integriteit. Wij hebben daarbij voor integriteit gekozen. Wij 

vinden niet alleen dat je op een respectvolle wijze dient om te gaan met inwoners, met kiezers en met 

wethouderskandidaten, maar willen dat ook in praktijk brengen. Wij willen niet de macht ten koste 

van alles!  

Een aantal concrete punten uit dit akkoord baart ons zorgen. De spaceboxen zijn weer van tafel. 

Onze starters en studenten mogen weer wachten! De Brede School in Harmelen is terug op de agenda. 

De ozb is wel erg laag ingeschat, maar publicitair was het lastig als de 7% van de fractie van 

Progressief Woerden moet worden vergeleken met de 0% van de VVD-fractie. Het welzijnsbeleid 

wordt niet ingevuld in de nieuwe stijl. Waar is de infrastructuur voor de nieuwe AWBZ-regelingen en 

wat moeten we verwachten van het nieuwe welzijnswerk in Woerden? Het Klooster wordt tekstueel 

fors aangepakt. Wij zijn benieuwd of het college dit waar kan en durft te maken. Wij nemen afstand 

van de opmerking dat school, politie en hulpverlening om probleemgevallen heen lopen. Misschien 

liep het college er zelf omheen toen wij extra in de surveillanten wilden investeren. Er bestaat ook nog 

steeds geen voornemen tot een dierenwelzijnsbeleid. Het is wel 2010! 

Ik kom tot een afronding. De titel van onze oppositieverklaring is: "Kiezen voor verbinden!" 

Deze coalitie kiest namelijk niet voor verbinden maar voor hechten. De hechtende factor is het zoeken 
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naar wie wel en niet mee mogen doen. Hechten met macht is iets anders dan verbinden door inhoud en 

vertrouwen. Dit zien wij omdat de fracties van Progressief Woerden als ChristenUnie verkiezings-

beloften zoals het bedrijventerrein in Bijleveld of een westelijke randweg opeens laten verdampen als 

sneeuw voor de VVD-fractie.  

Misschien wel opzienbarender is de opstelling van de SGP-fractie. Als de SGP-fractie behoefte 

heeft, wil ik best nog wel eens citeren hoe zij het voor hadden met wethouder Haak in 2006, Cnossen 

in 2008 en Ypma in 2007. Toch willen we de SGP-fractie feliciteren met deze moderne houding door 

geen bezwaar aan te tekenen.  

Wij zullen ons gedurende deze coalitieperiode loyaal opstellen ten aanzien van besluiten die wij 

in het coalitieakkoord hebben gekregen en die ons ook nog steeds inhoudelijk verbinden. Kritisch, 

maar constructief zullen wij nauwgezet de ontwikkelingen volgen in deze lastige bestuursperiode 

waarin vooral de financiële vraagstukken ook onze inzet zullen vragen. Gedurende deze periode kan 

het college rekenen op onze moties, amendementen, initiatiefvoorstellen en gesprekken om deze raad 

te stellen voor keuzes die in verbinding staan met onze inwoners. U begrijpt dat wij niet instemmen 

met dit coalitieakkoord en in het bijzonder niet met de portefeuilleverdeling. Desalniettemin wensen 

wij de vier bestuurders veel wijsheid toe. Onze deur staat ook voor hen altijd open. 

 

De heer VERBEIJ: Voorzitter! Vanavond, op 17 mei 2010, treedt het nieuwe college van 

Woerden aan. In de lange periode na de verkiezingen heeft Woerden kennisgemaakt met een stuk-

gelopen relatie, een informateur en een formateur. Alle partijen sloten elkaar niet uit, maar sommige 

combinaties waren minder gewenst. De partij die uit de gebroken relatie als eenling tevoorschijn 

kwam, werd als muurbloem weggezet. De conclusie van informateur Mangelmans was dat de combi-

natie die vanavond het collegeprogramma aanbiedt, de meest logische is. Vervolgens zijn deze partijen 

snel onder leiding van formateur Van Montfoort aan de slag gegaan. Er is een coalitieakkoord op 

hoofdlijnen. Een nieuw college treedt aan. 

Een aantal opmerkingen over het akkoord. Het is een akkoord op hoofdlijnen met hier en daar 

een detail. Zo vaart bijvoorbeeld de bruine vloot Woerden binnen, maar zij varen niet meer naar buurt-

barbecues. Het is geen dichtgetimmerd akkoord. Het geeft de raad, dus ook de oppositie, ruimte voor 

aanvullend beleid. De fractie van Progressief Woerden herkent zich in het coalitieakkoord. Niet al 

onze punten hebben wij kunnen realiseren. Het was ook niet reëel dit te verwachten na de forse neder-

laag die wij op 3 maart 2010 hebben geleden. Onze belangrijke punten komen echter in het akkoord 

terug. 

Het sociale gezicht van de gemeente blijft behouden. Op het gebied van cultuur blijft de 

muziekschool behouden. De bibliotheek houdt zijn centrale positie. Geen Bijleveld, maar wel veel 

aandacht voor werkgelegenheid, vooral voor Woerdenaren. Speciale aandacht voor de mensen 

onderaan het loongebouw. Iedereen die kan werken, moet werken. Dat is goed voor je inkomen en je 
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sociale contacten. Het spreekt vanzelf dat de fractie van Progressief Woerden op het gebied van werk-

gelegenheid en re-integratie de uiterste inspanning van het college verwacht. Er is veel aandacht voor 

de fiets, een oud item van GroenLinks. Dit steunt onze fractie van harte. Ook steunt onze fractie de 

keuze voor een striktere toepassing van het profijtbeginsel voor de burgers die het kunnen betalen. 

Er zijn ook enkele punten van zorg. Het coalitieakkoord stelt dat Woerden van een beleid- in 

een beheergemeente verandert. In de vorige raadsperiode is er veel op de rit gezet. De ambities waren 

hoog, volgens onze fractie wel eens te hoog. Om nu echter te stellen dat Woerden een beheergemeente 

wordt, gaat ons wel wat ver. Ook in een niet groeiende gemeente zijn er veel verplichtingen. Daarbij 

komt dat de druk van buitenaf ons tot alertheid zal dwingen. De milieuparagraaf vindt onze fractie wat 

karig. Van een groen college mag men meer verwachten. De fractie van Progressief Woerden stelt dan 

ook dat de Milieunota niet als basis moet worden genomen. Deze nota moet, inclusief de motie-

Gottmer, krachtdadig worden uitgevoerd. Niet alleen stimuleren, maar zelf initiatief nemen. Neem 

bijvoorbeeld het initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen: ook goed voor de werk-

gelegenheid. 

Hoe blijven de plannen in dit akkoord overeind als er meer moet worden bezuinigd dan in de 

financiële paragraaf wordt vermeld? Dit lijkt ons heel reëel gezien de verwachte bezuinigingen bij de 

rijksoverheid en het grote beroep op de gemeentelijke sociale dienst. Mochten er aanvullende bezuini-

gingen zijn, dan is het duidelijk dat de fractie van Progressief Woerden die niet wenst. Wij zullen de 

ontwikkelingen kritisch volgen. 

De bezuiniging op de organisatie is ambitieus en robuust en niet zonder risico. Onze fractie 

vraagt zich af of deze bezuiniging in deze mate en in deze tijdsperiode kan worden gerealiseerd, ook 

omdat het akkoord niet duidelijk maakt wat de gemeente niet meer gaat doen en welke taken wij gaan 

afstoten. Efficiency en effectiviteit leveren wel iets op, maar onze fractie betwijfelt of dat in deze mate 

zal lukken. 

De fractie van Progressief Woerden vindt het zeer positief dat er een nieuw college is en dat zij 

daaraan deelneemt. Onze fractie heeft er zin in! De fractie van Progressief Woerden gaat akkoord met 

het coalitieakkoord en verwacht snel van het college een goede uitwerking van de plannen. Met 

betrekking tot de genoemde zorgpunten zullen wij het college kritisch en dualistisch volgen. Wij 

verwachten een kritische, maar ook constructieve oppositie. Er is ruimte voor inbreng van de gehele 

raad om samen tot een goed beleid te komen. Wij wensen het college veel succes, wijsheid en 

daadkracht. Ik wens de raad een rechte rug. 

 

De heer VAN TUIJL: Voorzitter! Het is al vaker gezegd: het is een historisch moment. Ik reali-

seer mij dat bijna alle dagen historisch zijn, maar vandaag in het bijzonder, omdat de SGP toetreedt tot 

een college in de gemeente Woerden. Wij doen dat niet alleen, wij doen dat gelukkig samen met de 

leden van de fractie van de ChristenUnie. Dat maakt een prachtige nieuwe fractie van ChristenUnie/ 
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SGP. Zo treden wij met zittend wethouder mevrouw Cnossen toe tot het nieuwe college, waarin zij 

opnieuw wethouder mag worden. De SGP-fractie staat daar achter en ik zal straks uitleggen waarom.  

Dit historische moment vindt zijn oorzaak in de verkiezingsuitslag van 3 maart 2010. De toen-

tertijd geldende oppositie won overduidelijk en de zittende coalitie verloor net zo duidelijk. En toch 

slaagde die oppositie er niet in om een coalitie te vormen. Daarover hebben wij diverse malen 

gesproken, iets waaraan de heer Bom zojuist al refereerde. Wij zouden niet integer hebben gehandeld 

richting de fractie van Inwonersbelangen. Er zijn heel veel staaltjes van integer handelen te geven, 

maar casuïstiek heeft enorme gevaren. Ieder voorbeeld kan weerlegd worden met andere voorbeelden. 

Het liep uiteindelijk stuk op de poppetjes. 

Een informatieopdracht volgde en die leidde uiteindelijk tot het samensmelten van de Christen-

Unie-fractie en de SGP-fractie tot één fractie: de ChristenUnie/SGP-fractie. Dat was heel goed, zij het 

dat er voor de SGP-fractie een groot probleem was, namelijk de positie van de vrouw. Wij hebben 

nooit onder stoelen of banken gestoken hoe de SGP daarover denkt. Ik heb dat standpunt altijd ver-

woord als het ging om wethoudersverkiezingen waarbij vrouwen een rol speelden. Die lijn geldt nog 

steeds binnen de SGP. Waar het echter gaat om samenwerken, hebben wij moeten constateren dat de 

samenleving verandert en dat de positie van de vrouw binnen de SGP aan verandering onderhevig is. 

Wij hebben al voor 3 maart 2010 intern besproken hoe wij daarmee in de nieuwe raadsperiode zouden 

omgaan. Wij hebben gezegd dat wij ons niet meer van stemming zouden onthouden. Ongeacht wie 

straks het college gaat vormen, een wethouderskandidaat van vrouwelijke komaf zal geen "nee" van 

ons meer op haar weg vinden. Dat komt nu verrassend goed uit. Als christenen belijden wij dat toeval 

niet bestaat. Ook hierin mogen wij Gods leiding ervaren. Het gaat om de praktijk van alle dag, zoals 

de heer De Jong al zei. Ik moet eerlijk zeggen dat hij zijn rol als oppositieleider met verve heeft 

opgepakt.  

Met betrekking tot de zondagsrust mag duidelijk zijn dat de fractie van ChristenUnie/SGP daar-

aan nooit zal willen tornen. Wij realiseren ons dat wij de macht niet in handen hebben en dat wij daar-

mee op basis van goede argumenten moeten omgaan. Dat betekent dat wij bewust de discussie terug-

leggen naar de raad. Niet het college zal het initiatief nemen. Als de heer De Jong daaraan een referen-

dum wil spenderen met alle kosten en moeite die daarmee gepaard gaan, moet hij dat vooral voor-

stellen. Wij vinden dat een schot voor de boeg dat op dit moment zijn doel mist.  

Het gaat erom dat wij een coalitieakkoord kunnen neerleggen waarin de fractie van Christen-

Unie/SGP zich kan herkennen en niet heenloopt om dit soort principiële punten. Wij vinden veel terug 

van wat in onze verkiezingsprogramma's is opgeschreven. Belangrijke vragen voor ons zijn: hoe gaan 

wij binnen dit huis om met zaken die spelen, welke omvang heeft de organisatie en waarop richt onze 

belangstelling zich. Dat vindt zijn weerslag in de financiën en het meerjarenperspectief. Wij zullen 

nadrukkelijk daarop moeten bezuinigen. Er moet een efficiëntere organisatie komen. Dat zal links en 

rechts zeer doen als het om de dienstverlening gaat. De bezuinigingen hebben ook effect op andere 
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zaken, zoals een herverdeling van de subsidies. Ook de Groene Hart-problematiek komt nadrukkelijk 

terug.  

Wij hebben het volste vertrouwen in dit coalitieakkoord, juist door de openheid die het akkoord 

uitstraalt. De richting is bepaald. Het gaat om de invulling van de hoofdlijnen. Wij hebben er ver-

trouwen in dat het college dat oppakt en dat de raad er op een goede manier mee omgaat. Wij hopen 

dat niet alleen de raad in de volle breedte daarin meegaat, maar dat ook de samenleving weet dat zij 

ons kan bereiken en dat wij een luisterend oor hebben. 

Ik wil nog één ding zeggen. In de oude raadsperiode liepen wij tegen een cultuur in dit huis en 

binnen het college aan, die niet meer de onze was. Wij konden ons daarin niet meer herkennen. Toch 

gaat een deel van dat college mee over naar het nieuwe college. Wij spreken bij dezen nadrukkelijk 

ons vertrouwen uit, omdat er ook nieuwe elementen worden toegevoegd en nieuwe personen. Er is een 

nieuw elan, dat garant kan staan voor nieuw beleid en een meer open cultuur binnen dit huis. Daarmee 

wil ik niemand tekort doen. In het oude college heeft iedereen zijn uiterste best gedaan om er iets van 

te maken, maar het is goed om nieuwe mensen een rol te laten spelen. 

Ik was van plan om in te gaan op de heer Bom en zijn poppenspel. Die tijd heb ik echter achter 

mij gelaten. Ik wil niemand beschadigen. Er zijn dingen besproken en gezegd. De fracties van VVD, 

D66 en SGP hebben echter nooit en te nimmer kandidaten van de fractie van Inwonersbelangen open-

lijk beschadigd. Dat blijf ik verre van mij werpen. Als er iets fout is gegaan waar het de poppetjes 

betreft, kan ik slechts wijzen naar de fractie van Inwonersbelangen en haar onderhandelaars. 

Straks zullen vier wethouders worden benoemd. Wij feliciteren hen alvast vanaf deze plaats. 

Onze nieuwe fractie staat daar volledig achter. Wij wensen hen veel plezier en bovenal Gods zegen op 

hun werk, want het zal een zware taak worden. Wij hopen dat het gedragen mag worden door deze 

raad.  

Rest mij nog een enkel woord van dank aan Simon Brouwer, mijn rechterhand in de afgelopen 

tweeënhalve maand, die heel veel tijd heeft geïnvesteerd. Aan het eind van de onderhandelingen was 

er ook een ander perspectief, maar helaas: hij zit weer op zijn oude vertrouwde plekje aan de zijtafel. 

Het zij zo. Sterkte! 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Hiermee hebben alle fracties gesproken over het coalitie-

akkoord. Ik stel voor om over te gaan tot benoeming van de wethouders. 

 

3.  Benoeming van wethouders. 
 

De heer VERBEIJ: Voorzitter! Het is een formaliteit, maar als ik naar punt 3 van het raads-

besluit kijk, zie ik dat de emancipatie nog niet zo ver is voortgeschreden. Bij de namen van de heren 

staan de voornamen gemeld, maar bij de dames slechts de initialen. Ik stel voor ook bij de namen van 
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de dames de voornamen op te nemen. 

 

De VOORZITTER: Wij zullen deze correctie in het besluit opnemen. 

 

De VOORZITTER verzoekt de fractievoorzitters de commissie tot onderzoek van de 

geloofsbrieven te vormen. Daarop schorst hij de vergadering, ten einde de commissie in de 

gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten. 

 

Na heropening van de vergadering verleent de VOORZITTER het woord aan de heer Mees. 

 

De heer MEES: Voorzitter! De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht van mevrouw L. 

Ypma, mevrouw T. Cnossen-Looijenga en de heren M.J. Schreurs en J.I.M. Duindam.  

Mevrouw Cnossen-Looijenga en de heer Schreurs zijn geen ingezetene van de gemeente 

Woerden. Als de raad besluit hen te benoemen tot wethouder, dient de raad hen te ontheffen van de 

woonplaatsvereiste. Gebleken is dat genoemde personen verder voldoen aan de eigen die in de 

Gemeentewet zijn gesteld.  

De commissie adviseert de raad de heer Duindam te verzoeken ten aanzien van zijn neven-

functies belangenverstrengeling te voorkomen en deze zodanig af te bouwen dat deze niet ten koste 

van dit huis zullen gaan. 

De commissie adviseert de raad de voornoemden te benoemen als wethouders van de gemeente 

Woerden. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het advies van de commissie tot 

onderzoek van de geloofsbrieven. 

 

De VOORZITTER dankt de leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor 

de verrichte werkzaamheden en ontbindt haar. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik constateer dat alle kandidaten benoembaar zijn. Ik 

benoem mevrouw Buerman en de heer Tuit tot leden van het stembureau. Volgens het reglement van 

orde ben ik zelf ook lid van het stembureau. 

 

De heer DE JONG: Voorzitter! Ik heb in mijn bijdrage al gezegd dat wij de kandidaat-wethou-

ders het vertrouwen zullen geven. In het nieuwe college komen twee oud-wethouders terug. Ik wil van 

de gelegenheid gebruik maken om een woord van dank te richten aan de wethouders die onderdeel van 

het vorige college hebben uitgemaakt en die niet terugkeren: de heren Strik, Westerink en Groeneweg. 
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De CDA-fractie hecht eraan hen te danken voor alles wat zij hebben gedaan. Wij komen er in een 

officieel moment nog op terug. 

De CDA-fractie zal de voordracht van de wethouders integraal steunen en voor hun benoeming 

stemmen. Wij hebben kennisgenomen van het feit dat mevrouw Cnossen-Looijenga en de heer 

Schreurs voornemens zijn zich snel in Woerden te vestigen. Zeker voor de heer Schreurs als loco-

burgemeester is het belangrijk dat hij onderdeel wordt van de Woerdense gemeenschap. Wij zullen 

instemmen met het verlenen van ontheffing voor maximaal één jaar. 

  

De heer BOM: Voorzitter! Ik heb met mijn fractie overlegd. Wij hebben gezegd dat wij niet 

zouden instemmen met de wethoudersbenoemingen. Ik leg de volgende stemverklaring af.  

Wij zullen niet instemmen met het coalitieakkoord, maar zullen wel de vier wethouders de 

ruimte geven om zich te bewijzen in Woerden. Wij willen daarmee een einde maken aan het 

poppenspel dat al te lang heeft plaatsgevonden in dit stadhuis. Wij zullen daarom ons vertrouwen aan 

deze vier wethouders geven. Zij mogen zich bewijzen in dit stadhuis. Wij vinden dat wij in deze tijd 

saamhorig moeten kunnen optrekken en dan moet je soms over je eigen schaduw heenstappen. Dat 

zouden andere partijen ook mogen doen. 

 

De VOORZITTER: Ik dank de heer Bom voor deze verstandige woorden. 

 

De VOORZITTER schorst hierop de vergadering. 

 

Na hervatting van de vergadering verleent de VOORZITTER het woord aan de heer Tuit. 

 

De heer TUIT: Voorzitter! Ik kan u namens het stembureau mededelen dat de voorgestelde 

kandidaat-wethouders mevrouw T. Cnossen-Looijenga, mevrouw L. Ypma en de heren J.I.M. 

Duindam en M.J. Schreurs allen met algemene (25) stemmen zijn benoemd. 

 

De VOORZITTER dankt de leden van het stembureau voor de verrichte werkzaamheden en 

ontbindt het. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Wij gaan over tot de beëdiging van de wethouders. Ik 

verzoek de kandidaat-wethouders naar voren te komen. 

 

Mevrouw Cnossen-Looijenga legt hierop in handen van de voorzitter de in de Gemeentewet 

voorgeschreven eed af. 
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Mevrouw Ypma en de heren Duindam en Schreurs leggen in handen van de voorzitter de in de 

Gemeentewet voorgeschreven belofte af. 

 

De wethouders verklaren desgevraagd hun benoeming te aanvaarden. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik feliciteer de nieuwe wethouders van harte met hun 

benoeming. 

(De voorzitter overhandigt de wethouders daarop, 
onder applaus van de aanwezigen, een boeket 
bloemen.) 

  

4.  Toelating en installatie van een lid van de gemeenteraad. 
 

De VOORZITTER verzoekt mevrouw Berkhof en de heren De Wit en Van Riet de commissie 

tot onderzoek van de geloofsbrieven te vormen. Daarop schorst hij de vergadering, ten einde de 

commissie in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden te verrichten. 

 

Na heropening van de vergadering verleent de VOORZITTER het woord aan de heer De Wit. 

 

De heer DE WIT: Voorzitter! De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven heeft de 

geloofsbrieven van de heer G.C.H. van der Lit onderzocht en in orde bevonden. Zij heeft geen 

beletselen gevonden om de heer Van der Lit te laten toetreden als raadslid. De commissie adviseert 

derhalve de heer Van der Lit toe te laten als lid van de raad van de gemeente Woerden. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het advies van de commissie tot onderzoek 

van de geloofsbrieven besloten. 

 

De VOORZITTER dankt de leden van de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven voor 

de verrichte werkzaamheden en ontbindt haar. 

 

De heer Van der Lit legt hierop in handen van de voorzitter de in de Gemeentewet voorge-

schreven eed af. 

 

De VOORZITTER: Dames en heren! Ik feliciteer de heer Van der Lit van harte met zijn 

benoeming. 
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(De voorzitter overhandigt de heer Van der Lit 
daarop, onder applaus van de aanwezigen, een boeket 
bloemen.) 

 

5.  Sluiting. 

 

De VOORZITTER sluit, te 22.44 uur, de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de op  
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 
De griffier,    De voorzitter, 


