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 datum  donderdag 19 december 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 22.58 uur 
     

   
   

1. Opening en mededelingen 
   

  

De waarnemend voorzitter, de heer Van Assem, opent de vergadering om 20:00 uur. 

De voorzitter, de heer Molkenboer, en de leden Van Iersel en Van Leeuwen (beiden 

LijstvanderDoes) zijn verhinderd. 
  

   
  

2. Vaststellen agenda 
  

  

De motie ‘Afschuw autobranden Woerden’ wordt behandeld bij agendapunt 4. 
  

   
  

3. De inwoner aan het woord 
  

  

Er wordt geen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de raad toe te spreken. 
  

   
  

4. Raadsvragen 
  

  

1. Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) inzake pilot Flexbus van Syntus 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. 

 

2. Mevrouw Franken (Progressief Woerden) inzake toegankelijkheid treinverkeer 

Woerden-Utrecht 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. 

 

3. De heer Bakker (Fractie Bakker) inzake Pauw-interview Samsom over 

energietransitie 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. 

 

4. De heer Bos (VVD) inzake extra uitrusting voor BOA’s inzake Oudejaarsnacht 

Wethouder Bolderdijk beantwoordt de vragen. 

 

5. De heer Van Hout (VVD) inzake autobranden 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen.  

 

Besluit 

De motie ‘Afschuw autobranden Woerden’ wordt ingediend door alle fractievoorzitters. 

De motie wordt zonder stemming aangenomen. 
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5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
  

  

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 22 november 2018 en de 

Politieke Avonden van 29 november 2018 en 13 december 2018 ongewijzigd vast. 
  

   
  

5b Vaststellen langetermijnagenda 
  

  

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 
  

   
  

5c Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
  

  

De raadsvoorstellen: 

 Concept Begrotingswijziging 2019-1 GGDrU (18R.00676) 

 Voorstel tot wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU) 

(18R.00700) 

 Vaststelling Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2018 (18R.00627) 

 Vaststellen bestemmingsplan partiele herziening bedrijventerrein Breeveld en 

bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten (18R.00646) 

 Vaststellen verordening precariobelasting 2019 (18R.00574) 

 Vaststellen verordening rioolheffing 2019 (18R.00577) 

 Vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2019 (18R.00578) 

 Vaststellen verordening marktgelden 2019 (18R.00579) 

 Vaststellen verordening havengelden 2019 (18R.00580) 

 Vaststellen verordening legesverordening 2019 (18R.00581) 

 Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019 (18R.00572) 

Stemverklaring mevrouw Van Noort namens de fractie Progressief Woerden inzake 

het ontbreken van een inflatiecorrectie 

 Vaststellen verordening hondenbelasting 2019 (18R.00573) 

 Vaststellen verordening toeristenbelasting 2019 (18R.00575) 

Stemverklaring mevrouw Van Noort namens de fractie Progressief Woerden inzake 

het (niet) vaststellen van tarieven voor twee jaar. De heer Van Hout (VVD) sluit zich 

aan bij deze stemverklaring. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) geeft een 

stemverklaring over het heffen van toeristenbelasting in het algemeen. 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

 Over het raadsvoorstel (18R.00571) Vaststellen verordening onroerende-

zaakbelastingen 2019 wordt gestemd. De Fractie Bakker stemt tegen (1), de 

overige leden stemmen voor (28). Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 Over het raadsvoorstel (18R.00576) Vaststellen verordening reinigingsheffingen 

2019 (18R.00576) wordt gestemd. De Fractie Bakker stemt tegen (1), de overige 
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leden stemmen voor (28). Het raadsvoorstel is aangenomen. 
  

   
  

6. Raadsvoorstel (18R.00830) Uitbreiding griffie 
  

  

Indiening moties/amendementen 

Het amendement ‘Dekking uitbreiding raadsgriffie’ wordt ingediend door de leden Van 

Megen (D66) en Van Noort (Progressief Woerden). 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Dekking uitbreiding griffie’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel (18R.00830) Uitbreiding griffie wordt zonder 

stemming aangenomen.  
  

   
  

7. Raadsvoorstel (18R.00829) Ontslag leden Rekenkamercommissie 

Woerden 
  

  

Het raadsvoorstel (18R.00829) Ontslag leden Rekenkamercommissie Woerden wordt 

zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

8. Raadsvoorstel (18R.00683) Ambitiedocument Snellerpoort ‘Een ander 

perspectief’ 
  

  

Indiening moties/amendementen 

 De motie ‘Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort’ wordt ingediend door de 

leden Van Meijeren (CDA), Van der Does (LijstvanderDoes), Boersma (D66), Van 

der Wind (ChristenUnie/SGP) en Vierstra (Progressief Woerden). 

 De motie ‘Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling Snellerpoort’ 

wordt ingediend door de leden Van Soest (CDA), Van der Does (LijstvanderDoes), 

Bos (VVD), Boersma (D66), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), De Mooij (SP), 

Vierstra (Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen) en Den Boer 

(STERK Woerden).  

 De motie ‘Opvangen nadelige effecten grondexploitatie Snel en Polanen’ wordt 

ingediend door de leden Bakker (Fractie Bakker), De Mooij (SP), Van Assem 

(Inwonersbelangen) en Bos (VVD). 

 

Besluit 

 Over het raadsvoorstel (18R.00683) Ambitiedocument Snellerpoort ‘Een ander 

perspectief’ wordt gestemd. De fracties van Fractie Bakker en Inwonersbelangen 

stemmen tegen (2), de overige fracties stemmen voor (27). Het raadsvoorstel is 

aangenomen. 

 Over de motie ‘Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig bij ontwikkeling 
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Snellerpoort’ wordt gestemd. De heer Bos geeft namens de VVD-fractie een 

stemverklaring. Fractie Bakker stemt tegen de motie (1), de overige fracties 

stemmen voor (28). De motie is aangenomen. 

 Over de motie ‘Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling Snellerpoort’ wordt gestemd. Tegen 

stemmen de fracties van Fractie Bakker, Inwonersbelangen en SP (3), de overige 

fracties stemmen voor (26). De motie is aangenomen. 

 Over de motie ‘Opvangen nadelige effecten grondexploitatie Snel en Polanen’ wordt 

gestemd. Voor stemmen de fracties van Fractie Bakker, SP, Inwonersbelangen en 

VVD (6), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, D66, 

ChristenUnie/SGP en STERK Woerden stemmen tegen (23). De motie is 

verworpen. 
  

   
  

9. Moties vreemd aan de orde van de dag 
  

  

Indiening moties 

 De motie ‘Plastic afval op evenementen’ wordt ingediend door leden van alle 

fracties. 

 De motie ‘Zit- en speelelementen op het Kerkplein’ wordt ingediend door de leden 

Van Meijeren (CDA), Van Megen (D66), Verheyen (STERK Woerden), Van der 

Wind (ChristenUnie/SGP) en Van der Does (LijstvanderDoes). 

 De motie ‘WOZ-waardebepaling. Best belangrijk.’ wordt ingediend door de leden 

Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij (SP). De motie wordt ter vergadering 

ingetrokken. 

 De motie ‘Inzichtelijk maken (verschillen tussen) huurders en bewoners eigen 

woning’ wordt ingediend door de leden Bakker (Fractie Bakker), De Mooij (SP) en 

Van Hout (VVD). 

 

Toezeggingen 

Wethouder Bolderdijk zegt toe te kijken of het mogelijk is om in de volgende begroting 
en het raadsvoorstel inzake de belastingverordeningen een passage op te nemen over 
de waardebepaling en -ontwikkeling van woningen in Woerden.  
 

Besluit 

 De motie ‘Plastic afval op evenementen’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 De motie ‘Zit- en speelelementen op het Kerkplein’ wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 Over de motie ‘Inzichtelijk maken (verschillen tussen) huurders en bewoners eigen 

woning’ wordt gestemd. Voor stemmen de fracties van Fractie Bakker, SP en VVD 

(5), de overige fracties stemmen tegen (24). De motie is verworpen. 
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10 Sluiting 
   

  

De voorzitter informeert de raad over de beëindiging van het fractieassistentschap van 

de heer Hammelburg (STERK Woerden) per 1 januari 2019. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.58 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     

       


