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 datum  donderdag 20 september 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 21.45 uur 
     

   
   

1. Opening en mededelingen 
   

  

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 Mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) is verhinderd.  

 Wethouder Bolderdijk is verhinderd. 

 De heer Van Assem (Inwonersbelangen) meldt dat hij is voorgedragen als lid van de 

VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. 

 Wethouder De Weger biedt namens het college de programmabegroting 2019-2022 

aan de raad aan. 
  

   
  

2. Vaststellen agenda 
  

  

De heer Bakker (Fractie Bakker) vraagt om een tweetal opmerkingen te maken bij 

agendapunt 6c (Hamerstukken), het raadsvoorstel Benoemen voorzitters Politieke 

Avond. 
  

   
  

3. Installatie raadslid Adrie van Meurs-de Koning 
  

  

 In verband met het ontslag op eigen verzoek van mevrouw H.K.A. (Heidi) den 

Hartigh, lid van de fractie LijstvanderDoes, is een vacature ontstaan in de raad. 

Mevrouw A. (Adrie) van Meurs-de Koning is op 27 augustus 2018 benoemd tot lid 

van de raad en heeft haar benoeming op 5 september 2018 aanvaard. 

 De voorzitter stelt ter vergadering een commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven in, bestaande uit de leden Van Noort, Van Megen en Den Boer. 

 De commissie heeft ter vergadering de geloofsbrieven van benoemde onderzocht en 

de raad gerapporteerd dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad 

toegelaten te worden, waarmee benoemde is toegelaten tot de raad. Hiermee eindigt 

tevens het raadslidmaatschap van mevrouw Den Hartigh. 

 Mevrouw Van Meurs legt ten overstaan van de raad de verklaring en belofte af en is 

daarmee geïnstalleerd als raadslid. 
  

   
  

4. De inwoner aan het woord 
  

  

 De heren Wammes en Drilling spreken in over de energietransitie Schilderskwartier 

West. 

 De heer De Reus spreekt in over de communicatie en het proces rond de door hem 



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

2 van 4 

ingediende zienswijze op het bestemmingsplan Lidl-Iepenlaan. 
  

   
  

5. Raadsvragen 
  

  

1. SP inzake sociale woningbouw 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. 

 

2. Inwonersbelangen inzake ontwikkelingen spoedeisende hulp, huisartsenpost en 

apotheek 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. 

 

3. Inwonersbelangen inzake het illegaal slaan van heipalen op Geestdorp 4 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. 
 
4. STERK Woerden en Progressief Woerden inzake teckels 

Wethouder Becht beantwoordt de vragen. De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt 
geinformeerd over de keuze voor bestuursdwang, de evaluatie van het 
dierenwelzijnsbeleid en genomen maatregelen n.a.v. deze casus.  
 
5. SP inzake eilandenoplossing bij Hof van Harmelen 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. De wethouder zegt toe de raad bij te 

praten over de ontwikkelingen rond het Hof van Harmelen. 
  

   
  

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
  

  

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 juni 2018 en de 

Politieke Avonden van 28 juni 2018 en 13 september 2018 ongewijzigd vast. 
  

   
  

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
  

  

Het raadsvoorstel (18R.00565) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

6c Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
  

  

De raadsvoorstellen: 

1. (18R.00459) Vaststelling bestemmingsplan Lidl – Iepenlaan; 

2. (18R.00509) Aanwijzing accountant jaarrekeningcontrole gemeente Woerden 2018-

2019; 

3. (18R.00493) Benoemen voorzitters Politieke Avond; 

De heer Bakker (Fractie Bakker) trekt zich terug als kandidaat-voorzitter. Het 
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raadsvoorstel wordt op dit punt ter vergadering aangepast. Hij stelt voor om het 

onderwerp externe voorzitters te bespreken in vergadering van het Presidium.  

4. (18R.00401) Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 doelstelling, thema's en 

prioriteiten; 

worden zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

7. Motie vreemd aan de orde 
  

  

Indiening moties/amendementen 

De leden Onrust (VVD) en De Mooij (SP) dienen de motie ‘Slim kiezen voor 
duurzaamheid’ in. 
 

De motie wordt doorgeleid naar de agendacommissie om in te plannen voor een 

beeldvormende bijeenkomst op een Politieke Avond. 
  

   
   

   

8. Sluiting 
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
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fractie  raadsleden  Voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

       

CDA ☒ John Boere  griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ Arjen Draisma     

 ☒ Marco Hollemans  wethouders ☒ George Becht 

 ☒ Job van Meijeren   ☐ Arthur Bolderdijk 

 ☒ Rumo van Aalst   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Vera Streng   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Toos van Soest     

       

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst     

 ☒ Jaap van der Does     

 ☒ Adrie van Meurs     

 ☒ Chris van Iersel     

 ☐ Lenie van Leeuwen     

       

VVD ☒ Florian Bos     

 ☒ Florian van Hout     

 ☒ Simone Onrust     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Marieke van Noort     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

STERK Woerden ☒ Wout den Boer     

 ☒ Monique Verheyen     

 ☒ Rianne Vrolijk     

       

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer     

 ☒ Lia Noorthoek     

☒ Daphne van der Wind     

      

D66 ☒ Tom Boersma     

 ☒ Birgitte van Hoesel     

 ☒ Saskia van Megen     

       

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     

       

SP ☒ Wilma de Mooij     

       

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker     
       


