Verslag van de installatievergadering van de wethouders van Woerden
d.d. donderdag 7 juni 2018, 21.30-22.35 uur
Aanwezig gemeente Woerden:
Burgemeester Victor Molkenboer, voorzitter
Raadsgriffier Mark Tobeas.
Extern:
Ad de Regt, formateur.
Kandidaat-wethouders:
George Becht (D66)
Arthur Bolderdijk (Lijst Van der Does)
Arjan Noorthoek (CDA)
Tymon de Weger (CU-SGP)
Aanwezig raadsleden (30):
CDA: John Boere, Toos van Soest, (Arjan Noorthoek,) Job van Meijeren, Arjen Draisma en Vera Streng
Lijst van der Does: Chris van Iersel, Jaap van der Does, Lenie van Leeuwen (en Arthur Bolderdijk)
Progressief Woerden: Jelmer Vierstra, Marieke van Noort, Coby Franken en Marguerite Boersma
VVD: Florian Bos, Florian van Hout en Simone Onrust
D66: Tom Boersma, Saskia van Megen en Birgitte van Hoesel
CU-SGP: Daphne van der Wind, Simon Brouwer, en Lia Noorthoek
Sterk Woerden: Monique Verheyen, Wout den Boer, en Rianne Vrolijk
Inwonersbelangen: Hendrie van Assem
SP: Wilma de Mooij.
Fractie Arentshorst: Lia Arentshorst
Fractie Bakker: Reem Bakker
Afmelding (1): Marco Hollemans, CDA
Verslag:
Marja van Steijn van Tekstbureau Talent, info@tekstbureautalent.nl

1. Opening en mededelingen
Burgemeester Molkenboer verzoekt de aanwezigen op te staan en opent de vergadering met de
volgende woorden: ”Voorafgaand aan deze vergadering, waarin wij samenkomen om de belangen van
de gemeente Woerden en haar inwoners te dienen, spreken wij de hoop uit dat onze arbeid vrucht zal
dragen. Mogen wij kracht en inspiratie putten uit onze geloofs- en levensovertuigingen met de juiste
waardering voor elkaars mening. De vergadering is geopend.”
De burgemeester heet allen hartelijk welkom, in het bijzonder familie en vrienden van degenen die
straks benoemd gaan worden.
Er is een afmelding gekomen van raadslid Hollemans. Hij fietst op dit moment op de Alpe d’Huez in het
kader van Alpe d’HuZes.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Aanbieden coalitieakkoord 2018-2022
> Toelichting op het formatieproces, door formateur De Regt
Formateur De Regt opent zijn betoog met een dankwoord aan zijn voorganger Martijn Vroom, voor het
degelijke werk dat hij als informateur heeft verricht. Hij heeft de vertegenwoordigers van CDA, CU-SGP,
Lijst Van der Does en D66 bij elkaar gebracht met de positieve intentie om er iets moois en duurzaams
van te maken. Ook veel dank aan alle betrokkenen, met name de ondersteunende ambtenaren.
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Er is stevig gediscussieerd, maar ook veel gelachen. De stemming was goed, wat hopelijk een
voorbode is van de komende raadsperiode.
De coalitiepartners zijn begonnen met het leggen van een stevige, solide basis van
gemeenschappelijkheid: ze hebben gemeenschappelijke waarden verkend en vastgelegd wat voor
coalitie ze willen zijn. Het resultaat is neergelegd in de paragraaf Betrouwbaar zijn, open en dienstbaar.
Een tweede punt van gemeenschappelijkheid is de visie op deze gemeente.
In de derde plaats is de actuele stand van de gemeentefinanciën doorgenomen en die is gelegd naast
de wensen die in de toekomst betaald moeten worden. Alle afspraken zijn grondig doorgerekend en in
een transparant financieel overzicht opgenomen.
Daarna zijn de partners inhoudelijk aan de slag gegaan, om samen op ‘dezelfde vlieghoogte’ te komen.
Externe partijen zoals GroenWest, Participatieraad en POVW hebben presentaties gegeven en hun
werk toegelicht.
Vervolgens zijn in besloten kring afspraken gemaakt.
Ten vierde is getracht dit alles helder op schrift te stellen.
De presentaties hebben een vracht aan nuttige informatie opgeleverd, die de coalitie heel graag wil
delen met de raad. Het zal bijdragen aan een goed debat en een gedegen besluitvorming, en dat is een
mooie nevenopbrengst van deze formatieperiode.
Een paar rode draden zijn de formateur opgevallen.
1. De wens om een coalitie te zijn met een open en uitnodigende houding naar de gehele raad: geen
gesloten front, geen houding van: de wijsheid in pacht, de meerderheid in de zak en anderen hebben
het nakijken. De coalitie ziet oprecht uit naar het debat van 12 juni.
2. De wens om een streep te zetten onder de roerige politieke jaren hiervoor; vandaar ook de
waardendiscussie. De coalitie is zich zeer bewust van haar bijzondere verantwoordelijkheid voor het
aanzien van de politiek bij inwoners en ondernemers de komende bestuursperiode. Daar valt wat te
winnen en de coalitie nodigt de gehele raad uit om die verantwoordelijkheid met elkaar serieus te
nemen.
Tot slot een persoonlijke noot en wens aan allen: de formateur wenst het gemeentebestuur de
komende jaren politieke stabiliteit en koersvastheid, zeker met het oog op de langjarige plannen van
deze coalitie. Maar stabiliteit is niet gelijk aan bevroren politiek bestuur, en koersvastheid is niet gelijk
aan “oogkleppen voor”. Het moet immers altijd blijven spetteren in de politiek. Ook in Woerden.
Bestuurders moeten blijven openstaan voor nieuwe inzichten en argumenten. Het politiek bestuur
bestaat bij de gratie van verschil van mening en de confrontatie van belangen en dit coalitieakkoord
heeft talloze haakjes om die verschillen en belangen aan op te hangen maar ook om er samen uit te
komen.
Formateur De Regt wenst het Woerdense gemeentebestuur een vruchtbare politieke cultuur en een
constructief debat, scherp maar niet zuur, kritisch maar niet cynisch, inhoudelijk, zeer begrijpelijk en
relevant voor al diegenen om wie het draait: de eigen inwoners van Woerden.
Dhr. De Regt nodigt de fractievoorzitters uit om een exemplaar van het coalitieakkoord in ontvangst te
nemen.
De fractievoorzitters komen naar voren. De formateur overhandigt hun een exemplaar van het
coalitieakkoord met felicitaties en de wens voor een mooie bestuursperiode.
Burgemeester Molkenboer dankt dhr. De Regt voor al zijn werkzaamheden en ook voor de wijze
waarop hij de burgemeester op de hoogte heeft gehouden.
4. Benoeming en beëdiging wethouders
> Voordracht kandidaat-wethouders
Dhr. Van Meijeren (CDA) dient namens de partijen Lijst Van der Does, CU/SGP, D66 en CDA het
voorstel in om de heren Noorthoek, Bolderdijk, De Weger en Becht te benoemen tot wethouder.
Zij hebben aangegeven beschikbaar te zijn, hebben de benodigde documenten overlegd en hebben de
door het presidium afgesproken integriteitsprocedure doorlopen.
Het doet het CDA genoegen dat er voor het eerst in 8 jaar weer een CDA-wethouder zal zijn, maar
vooral belangrijk is dat dit een wethouder is die de Woerdense samenleving goed kent en tussen de
inwoners staat. Er is regelmatig gesproken over het het belang van wonen van een wethouder in deze
gemeente gesproken: drie van hen wonen er al en de vierde wil met zijn vrouw eveneens naar
Woerden verhuizen. Dat is fijn.
De diversiteit naar geslacht en leeftijd is wat minder goed gelukt, er worden vier mannen voorgedragen.
Een gemixt team zou beter zijn. Besproken is of een heroverweging nodig was maar dat is uiteindelijk

Tekstbureau Talent, juni 2018, Marja van Steijn

2/4

niet gedaan. Dhr. Van Meijeren heeft de kandidaat-wethouders inmiddels beter leren kennen en het
CDA vertrouwt erop dat zij op kundige wijze zich zullen inzetten voor de inwoners van Woerden, elk
vanuit eigen invalshoek en karakter elkaar zullen aanvullen en versterken. In het coalitieakkoord is een
mooie basis gelegd voor duurzame en daadkrachtige samenwerking de komende jaren.
Wethouder zijn vraagt lef, toewijding, en tijd. Spreker vraagt de raadsleden om de voorgedragen
kandidaten vertrouwen te geven en hen te beoordelen op hun daden, en namens het CDA wenst hij
hen geduld, daadkracht en zegen toe de komende jaren.
> Het woord is aan de raad
Dhr. Van Assem (Inwonersbelangen) betreurt het dat de coalitievorming niet een afspiegeling is van de
verkiezingen van 21 maart. Programma’s zijn niet uitgediept en worden doorgeschoven. Spreker komt
daar later op terug. Ook wil hij opmerkingen plaatsen bij de voordracht van wethouder De Weger.
Inwonersbelangen vindt dat dat zijn daadkracht te wensen overliet in de periode dat hij wethouder was,
maar om het proces niet te vertragen zal Inwonersbelangen niet tegenstemmen. Wel benadrukt dhr.
Van Assem dat zijn fractie een vergrootglas zal leggen op de daadkracht van dit college en wethouder
De Weger.
Mevrouw Van Soest (CDA) wijst erop dat er in Woerden 600 meer vrouwen wonen dan mannen. Die
meerderheid komt wel terug in de gemeenteraad maar niet in de samenstelling van het nieuwe college,
en dat betreurt mw. Van Soest. Zij had dat graag anders gezien, immers, een bestuur dat bestaat uit
mannen én vrouwen werkt efficiënter, verhoogt de klanttevredenheid en heeft een groot oplossend
vermogen; dat is wetenschappelijk bewezen. De vrouwelijke invloed op de besluitvorming van de
gemeente zal op een andere manier uitgeoefend moeten worden dan via collegebesluiten, de vrouwen
in de gemeenteraad zullen zich nog meer moeten bemoeien met alles wat het college doet. Spreekster
twijfelt niet aan de kwaliteiten van de individuele wethouders-kandidaten en zij zal niet tegenstemmen,
maar ze wil hen namens de vrouwen van de raad, naast succes en wijsheid, ook heel veel sterkte
wensen.
Mw. Van Noort (Progressief Woerden) sluit zich daar graag bij aan. Ook mw. Van Noort heeft
vertrouwen in de vier kandidaat-wethouders; maar er ontbreekt echt iets. Want over het algemeen zijn
vrouwen beter in staat om te luisteren naar de argumenten van anderen, en zij durven langer te
twijfelen over stellingnames. Elke werkomgeving is gebaat bij een evenwichtige verhouding. Een betere
verhouding maakt het bestuur beter. De vrouwen in Woerden moeten vertegenwoordigd zijn in het
bestuur, maar helaas is niet alleen het college mannelijk maar ook de rest van de top: Woerden heeft
een mannelijke directie, 2 mannelijke griffiers, een mannelijke burgemeester. Daarom een oproep aan
de vier heren: zij hebben de taak om ook het vrouwelijk perspectief tot zich te nemen voordat zij
afwegingen maken.
Dhr. Van der Does vindt een goede mix eveneens belangrijk. Per 12 juni zal het aantal vrouwelijke
raadsleden weer hoger zijn, dan wordt de verhouding 16 vrouwelijke en 15 mannelijke, want dan wordt
mw. Heidi den Hartigh als raadslid beëdigd voor Lijst Van der Does.
En wat betreft kandidaat-wethouder Bolderdijk: deze wethouder komt zelfs uit Kamerik en dat is dus
heel prettig voor de Kamerikse gemeenschap.
Spreker hoopt met dit college goed te kunnen samenwerken. Gisteravond hoorde hij al een prachtige
benaming voor deze coalitie, rechtse rakkers, maar, benadrukt hij, “we moeten het met z’n allen doen”.
> Instellen Commissie voor de Geloofsbrieven:
De commissie bestaat uit de raadsleden Van Noort, Van Meijeren en Den Boer.
Alle benodigde documenten zijn door de kandidaat-wethouders overlegd.
De burgemeester schorst de vergadering voor vijf minuten om de commissie in de gelegenheid te
stellen haar werk te doen.
e

1 SCHORSING
De burgemeester heropent de vergadering en geeft het woord aan mw. Van Noort om verslag te doen
van de bevindingen van de commissie.
Mw. Van Noort meldt dat de commissie de door de kandidaten Noorthoek, Bolderdijk, De Weger en
Becht opgegeven verklaringen inzake nevenfuncties en openbare betrekkingen heeft onderzocht.
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Bij geen van de kandidaten is gebleken dat niet is voldaan aan de eisen die hiervoor gesteld zijn in de
Gemeentewet.
Kandidaat-wethouder De Weger voldoet niet aan het vereiste van ingezetenschap in deze gemeente en
heeft daarom een verzoek tot ontheffing van dit vereiste voor een periode van een jaar ingediend.
> Stemming
Tot leden van het stembureau worden benoemd raadslid Van Hout (voorzitter), raadslid Van der Does,
en burgemeester Molkenboer.
In 1 ronde kunnen de raadsleden over alle 4 de kandidaten hun stem uitbrengen. De raadsleden
ontvangen 4 stembriefjes en dienen die apart in te vullen. De stembriefjes worden met 4 tegelijk
opgehaald. Men kan voor of tegen stemmen of een andere naam invullen.
e

2 SCHORSING, waarin de stembriefjes worden opgehaald. De stemmen worden geteld.
De burgemeester heropent de vergadering en geeft het woord aan de voorzitter van het stembureau.
Dhr. Van Hout maakt als voorzitter van het stembureau de uitslag bekend. De commissie van
stemopneming rapporteert dat alle vier de stemmingen geldig zijn. Kandidaat-wethouders Noorthoek,
Bolderdijk en Becht zijn benoemd tot wethouder met 30 stemmen voor en 0 tegen, en kandidaatwethouder De Weger met 29 stemmen voor en 1 ongeldig.
Applaus.
> Verzoek tot ontheffing inzake ingezetenschap
De burgemeester vraagt de raad in te stemmen met het verzoek van kandidaat-wethouder De Weger
tot ontheffing van een jaar van het vereiste tot ingezetenschap van de gemeente Woerden,.
Besluit: De raad stemt bij acclamatie in met dit verzoek.
> Benoeming en beëdiging wethouders
De burgemeester vraagt de kandidaat-wethouders naar voren te komen, aan te geven of zij hun
benoeming aanvaarden en de eed of gelofte af te leggen.
De vier kandidaat-wethouders komen naar voren.
De vier kandidaat-wethouders geven aan hun benoeming te aanvaarden.
Eed: Ik zweer dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke
naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit
ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen
of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en
dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen.
Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Verklaring en belofte: Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden rechtstreeks noch
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik
verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk enig
geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de
grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal
vervullen.
Dat verklaar en beloof ik.
Dhr. Noorthoek: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Dhr. Bolderdijk: Dat verklaar en beloof ik.
Dhr. De Weger: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
Dhr. Becht: Zo waarlijk helpe mij God almachtig.
De vier nieuwe wethouders ontvangen felicitaties en bloemen, waarna de burgemeester de vergadering
sluit met de uitnodiging voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.
Sluiting, om 22.35 uur.
.-.-.-.
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