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 datum  donderdag 22 november 2018  

 opening  20.00 uur sluiting 21.30 uur 
     

   
   

1 Opening en mededelingen 
   

  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. Mevrouw Streng (CDA) is verhinderd. 
  

   
  

2 Vaststellen agenda 
  

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

   
  

3 De inwoner aan het woord 
  

  

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

   
  

4 Raadsvragen 
  

  

1. De heer Vierstra (Progressief Woerden) inzake Schooldakrevolutie 

Wethouder Becht beantwoordt de vragen. De wethouder meldt dat hij in het eerste 

kwartaal van 2019 een raadsinformatiebrief stuurt inzake duurzaamheidsmaatregelen op 

schooldaken en de gehouden inventarisatie over dit onderwerp bij schoolbesturen. 

 

2. Mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) inzake bomenkap 

Wethouder Bolderdijk beantwoordt een aantal van de gestelde vragen. De vragen 

worden schriftelijk beantwoord. Ook de aanvullende vraag van de heer Van Assem over 

de betrokkenheid van de Bomenstichting wordt schriftelijk beantwoord.  

 

3. De heer Van der Does (LijstvanderDoes) inzake kerstmarkt Harmelen 

De vragen worden niet ter vergadering beantwoord. De beantwoording volgt op korte 

termijn rechtstreeks aan de heer Van der Does. 
  

   
  

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
  

  

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 8 november 2018 en de 

Politieke Avond van 15 november 2018 ongewijzigd vast. 
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5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
  

  

Het raadsvoorstel (18R.00760) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

5c Vaststellen langetermijnagenda 
  

  

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast, waarbij de raad (wederom) het 

college vraagt om een termijn toe te voegen aan de acties waar ‘geen termijn’ genoemd 

staat en het toevoegen van een actuele status bij de actie ‘Kinderraad’ (P-129) . 
  

   
  

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
  

  

De raadsvoorstellen: 

1. (Ontwerp)kadernota 2020 OdrU (18R.00647) 

2. Besteding gereserveerde middelen voor Volkshuisvesting (18R.00523) 

worden zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

6 Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2018, motie Onderhoud en 

exploitatie brandweerkazernes en motie beperking nadelige effecten 

Bestuursrapportage 2018 
  

  

Indiening moties/amendementen 

 De motie ‘Onderhoud en exploitatie brandweerkazernes’ wordt ingediend door de 

leden Van Assem (Inwonersbelangen) en De Mooij (SP). 

 De motie ‘Beperking nadelige effecten Bestuursrapportage 2018’ wordt ingediend 

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

(SP) en Van Hout (VVD). 

 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (18R.00583) Bestuursrapportage 2018 wordt in stemming 

gebracht. De fracties van Fractie Bakker, Inwonersbelangen en SP stemmen tegen 

(3), de overige fracties stemmen voor (27). Het voorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Onderhoud en exploitatie brandweerkazernes’ wordt in stemming 

gebracht. De fracties van ChristenUnie-SGP, Fractie Bakker, Inwonersbelangen en 

SP stemmen voor (6), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, VVD, Progressief 

Woerden, STERK Woerden en D66 stemmen tegen (24). De motie is verworpen.  

 De motie ‘Beperking nadelige effecten Bestuursrapportage 2018’ wordt in stemming 

gebracht. De fracties van VVD, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en SP stemmen 

voor (6), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, STERK 

Woerden, ChristenUnie-SGP en D66 stemmen tegen (24). De motie is verworpen. 
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7 Raadsvoorstel Bestemmingsplan Functiewijziging Hazelaarstraat 2-16 

en motie compensatie eigenaren Hazelaarstraat 
  

  

Indiening moties/amendementen 

 De motie ‘Compensatie eigenaren Hazelaarstraat’ wordt ingediend door leden Van 

Assem (Inwonersbelangen) en De Mooij (SP). 

 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (18R.00539) Vaststelling bestemmingsplan functiewijziging 

Hazelaarstraat 2-16 wordt in stemming gebracht. De fracties van Inwonersbelangen, 

Fractie Bakker en SP stemmen tegen (3), de overige fracties stemmen voor (27). Het 

voorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Compensatie Eigenaren Hazelaarstraat’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van Inwonersbelangen, Fractie Bakker en SP en de leden Boersma 

(Progressief Woerden) en Van Noort (Progressief Woerden) stemmen voor (5), de 

fracties van CDA, LijstvanderDoes, VVD, STERK Woerden, ChristenUnie-SGP en 

D66 en de leden Vierstra (Progressief Woerden) en Franken (Progressief Woerden) 

stemmen tegen (25). De motie is verworpen. 
  

   
  

8 Voortgang duurzame renovatie gemeentehuis Woerden 
  

  

Wethouder Bolderdijk meldt de laatste stand van zaken rond de renovatie van het 

gemeentehuis. De verwachte ingebruikname van het gebouw op 7 januari is door de 

problemen rond de oplevering van het gebouw niet haalbaar. Er wordt langer 

gebruikgemaakt van de tijdelijke locaties voor de huisvesting van bestuur en ambtelijke 

organisatie. 
  

   
   

   

9 Sluiting 
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 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     

       


