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Openbare vergadering  

 

 

 

Betreft: Vaststelling aanbeveling nieuwe burgemeester  

 

N o t u l e n   van de op 24 januari 2013 van 21.50 tot 22.00 uur, ten stadhuize gehouden 

EXTRA  

openbare vergadering van de raad der gemeente Woerden.  

 

Voorzitter: de heer J.B. Waaijer, waarnemend burgemeester 

Griffier:  de heer E.M. Geldorp, raadsgriffier 

 

Aanwezig zijn de leden: mevrouw D. van den Berg-Kuijf (VVD),  mevrouw I. Berkhof-de Vos 

(VVD), J.V. Buerman (Inwonersbelangen), mevrouw B.J. Romijn-Ansink (D66) , mevrouw T. van 

Soest-Vernooij (CDA), mevrouw V. Streng (CDA) ,  

en de heren R. Abarkane (Progressief Woerden),  G.F. Becht (D66), W. den Boer 

(Inwonersbelangen), E.L. Bom (Inwonersbelangen), de heer S. Brouwer (CU/SGP), H. van Dam 

(CU/SGP), J.C. van der Does (Lijst Van der Does), J.A.G.W. Droogers (CDA),  S. van Hameren 

(VVD), C.M. Hoogerbrugge (CDA), H.J. Hoogeveen (D66), B. de Jong (CDA), G.C.H. van der Lit 

(Progressief Woerden), R.A. Mees (VVD),  G. Olthof (Inwonersbelangen),   J.A.G. van Riet (CDA), 

Q.J. Tersteeg (Progressief Woerden),  F. Tuit (VVD),  R. Verbeij (Progressief Woerden), R.B. Winter 

(VVD) en L.P. de Wit (ChristenUnie/SGP).  

 

Afwezig zijn de leden: en de heren A. van Ekeren (Inwonersbelangen), W. van Geelen 

(Progressief Woerden) 

 

Voorts zijn aanwezig de wethouders:  mevrouw Y. Koster-Dreese, en de heren M.J. Schreurs,  

J.I.M. Duindam en C.J. van Tuijl  

 

 

Verslag: Tekstbureau Talent, Woerden 
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AGENDA: 

 

4. Openbaarmaking nummer 1 op aanbeveling (openbare vergadering) 

 

 

 

4. Openbaarmaking nummer 1 op aanbeveling (openbare vergadering) 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, ik open de openbare vergadering en ik wil graag het 

woord geven aan de voorzitter van de vertrouwenscommissie om het besluit van de raad bekend te 

maken. Het woord aan de heer De Jong. 

 

De heer DE JONG: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, leden van de raad, wethouders, college 

en alle andere belangstellenden, de raad van de gemeente Woerden heeft zojuist in de verplichte 

besloten vergadering de voordracht voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Woerden 

vastgesteld. Het is mij een eer en een genoegen om namens de raad kennis te geven van hoe de 

voordracht eruit zal zien. 

De eerste op de voordracht is geworden de heer V.J.H. Molkenboer. Hij is 54 jaar oud, zijn 

portret wordt nu gepresenteerd, sinds 2005 burgemeester van de gemeente Leerdam, daarvoor 7 jaar 

wethouder van Leiderdorp. De heer Molkenboer is katholiek en lid van de PvdA. Indien u daarmee 

instemt, zal ik de heer Molkenboer nu bellen en namens u allen telefonisch feliciteren met zijn 

voordracht. Vindt u dat goed dat ik dat hier nu even doe? En wellicht leuk om hem straks als ik hem 

aan de telefoon heb op het juiste moment ook van een applausje te voorzien. 

[Er wordt telefonisch contact gelegd] 

Goedenavond mijnheer Molkenboer, u bent hartelijk welkom in de gemeenteraad van Woerden, 

die zit hier in openbaarheid nu bij elkaar en die hebben net de voordracht van u richting de minister tot 

onze nieuwe burgemeester van Woerden vastgesteld. [Applaus] 

Uw beeltenis prijkt nu op het scherm van de gemeenteraad dus vanaf heden zullen alle 

gemeenteraadsleden u herkennen mocht u zich oriënteren hier in Woerden, en ik ga ervan uit dat de 

burgers van Woerden dat binnen niet al te lang ook zullen kunnen. 

[De heer Molkenboer antwoordt] 

Prima, ik zal dat aan hen doorgeven.  
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Hij heeft hierbij te kennen dat hij u zeer waardeert en u dankt voor het in hem gestelde 

vertrouwen en dat hij hoopt burgemeester van Woerden te zullen worden. Hartelijk dank dat u even 

live in deze raadsvergadering hebt willen komen deze avond en we zien elkaar gauw. Hartelijk dank! 

 

De VOORZITTER: Dames en heren, de openbare vergadering is hierbij gesloten! Ik dank u 

wel. 

 

 

 

 

 

 
De VOORZITTER sluit, te 22.00 uur, de vergadering.  

 

Aldus vastgesteld in de op  
gehouden openbare vergadering van de  
raad der gemeente Woerden.  
 

     De griffier,    De voorzitter, 

 

 


