VERSLAG van de afscheidsvergadering van de raadsleden van Woerden
d.d. 28 maart 2018, 18.00 tot 19.30 uur
Aanwezig gemeente Woerden:
Victor Molkenboer, voorzitter
Mark Tobeas, griffier
Aanwezig raad:
CDA: Henny Ekelschot, Toos van Soest, Arjan Noorthoek, Job van Meijeren, Arjen Draisma, Marco
Hollemans en Vera Streng
D66: Ruud Niewold, Tom Boersma, George Becht, Saskia van Megen en Geert Jan Eissens
Inwonersbelangen: Theo Peters, Hendrie van Assem, Jan-Hubert van Rensen en Johan Arentshorst
Progressief Woerden: Jelmer Vierstra, Marieke van Noort, Loukmane Issarti, en Jelle IJpma
CU/SGP: Henk van Dam, Simon Brouwer en Henk van der Griendt
LijstvanderDoes: Chris van Iersel, Jaap van der Does en Monique Kingma
VVD: Ingrid Berkhof, Stefan van Hameren, en Reem Bakker
STERK Woerden: Elias Bom en Wout den Boer
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 juiste
waardering voor elkaars mening. De vergadering is geopend.”
2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.
3. Vaststellen besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 februari 2018
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen ingediend. De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
4. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
Conform besloten.
> Hoofdelijke stemming:
Mocht het tot een hoofdelijke stemming komen dan zal mevrouw Van Noort als eerste aan de beurt zijn.
5. Hamerstukken (besluiten zonder debat)
Besluit: Conform het advies van het presidium besluit de raad conform de adviezen akkoord te gaan
met de volgende raadsvoorstellen:
 H-1, Raadsvoorstel (18R.00052) Zienswijze Kaderbrief GGD regio Utrecht 2019,
 H-2, Raadsvoorstel (18R.00096) Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Woerden
2015,
 H-3, Raadsvoorstel (18R.00160) Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en
commissieleden in de gemeente Woerden 2006.
6. Geloofsbrieven en rechtmatigheid verkiezingen 21 maart 2018
a. Instellen van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven
b. Onderzoek van de geloofsbrieven van de benoemde kandidaten voor de
gemeenteraadsverkiezingen
Een commissie is ingesteld. Leden zijn de heren Ekelschot (voorzitter), IJpma en Becht.
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Deze commissie heeft twee taken.
De commissie adviseert de raad op basis van proces-verbaal van het centraal stembureau t.a.v. de
rechtmatigheid van de verkiezingen, en zij onderzoekt de geloofsbrieven van de benoemde raadsleden
en brengt daar schriftelijk verslag van uit.
De commissie heeft vanmiddag haar onderzoek verricht.
Voorzitter Ekelschot rapporteert hieruit als volgt. De commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven
heeft op basis van het proces-verbaal de uitslag van de gemeenteraad vastgesteld tijdens zitting d.d.
28 maart 2018 vastgesteld of het verloop van de verkiezingen op wettige wijze heeft plaatsgevonden.
De commissie adviseert op basis van dit onderzoek om de uitslag van de verkiezingen gehouden op
woensdag 21 maart 2018 rechtmatig te verklaren. Vervolgens heeft deze commissie de geloofsbrieven
onderzocht van de benoemde raadsleden. Bij geen van de raadsleden is gebleken dat zij niet voldoen
aan de eisen die zijn gesteld aan de Kieswet en de Gemeentewet. De commissie adviseert daarom om
de in het raadsvoorstel genoemde leden toe te laten tot de gemeenteraad. Commissie Onderzoek
Geloofsbrieven, getekend door de leden Ekelschot, IJpma, en Becht.
6.c. Vaststellen rechtmatigheid gemeenteraadsverkiezingen 2018
6.d. Toelating kandidaten tot de gemeenteraad
Gehoord dit verslag stelt de burgemeester voor om conform het raadsvoorstel te besluiten, de uitslag
van de verkiezingen van 21 maart rechtmatig te verklaren en de volgende 31 raadsleden toe te laten tot
de gemeenteraad: dhr. H.A. van Assem, mw. C. Arentshorst–van Rootzelaar, dhr. R.C.L. Bakker, dhr.
W. den Boer, dhr. J.W.P. Boere, mw. M.B.Y. Boersma–Witsenburg, dhr. T.J. Boersma, dhr. A.
Bolderdijk, dhr. F.J.D. Bos, dhr. S.C. Brouwer, dhr. J.C. van der Does, dhr. A Draisma, mw. J.G.
Franken, mw. B.J.C.J. van Hoesel, dhr. M.L.A. Hollemans, dhr. F.J.C. van Hout, dhr. C. van Iersel, mw.
L.P.T. van Leeuwen–van der Horst, dhr. P.J. van Meijeren, mw. S.A.J. van Megen, mw. C.W. de Mooij,
mw. M.H.T. van Noort, dhr. A. Noorthoek, mw. J.C. Noorthoek, mw. S.A. Onrust, mw. A.E.M. van
Soest-Vernooij, mw. V.S.M. Streng, mw. M.R. Verheyen-von Bose, dhr. J.J. Vierstra, mw. R. Vrolijk,
mw. D. van der Wind-Hoogeveen.
Besluit: De raad besluit conform dit voorstel. Morgen zullen deze leden geïnstalleerd worden.
7. Afscheid van de niet-herkozen raadsleden; een sfeerimpressie
De raad neemt vandaag afscheid van 15 leden. De voorzitter van de raad zal het woord richten tot de
raadsleden die afscheid nemen, daarna is het woord aan de heer Van Assem als nestor van de raad en
vervolgens is er nog een apart moment voor het afscheid van twee raadsleden.
De burgemeester: Bijna de helft van de huidige raad neemt vanavond afscheid. Het
raadslidmaatschap is geen gemakkelijke klus. Het kost veel vrije tijd en is maatschappelijk vrij
ingewikkeld: raadsleden moeten keuzes maken, individuele en groepsbelangen moeten worden
afgewogen tegen het algemeen belang van de gemeente. Ook het managen van verwachtingen onder
burgers is geen eenvoudige klus en wordt ook niet altijd begrepen. Inwoners nemen op lokaal niveau
meer en meer het heft in eigen hand, burgers organiseren zich buiten de overheid en soms zelfs buiten
maatschappelijke organisaties om. Het is aan de politiek om zich tot die burgerinitiatieven te verhouden.
Besluitvorming en beïnvloeding is voor inwoners niet altijd meer een primaat bij de raad, terwijl
raadsleden toch de gekozen vertegenwoordigers zijn. Het is nodig daar een zeker evenwicht in te
vinden. Wat de burgemeester betreft blijft het primaat bij de raad. Woerden heeft de afgelopen periode
meermalen met democratische vernieuwing en participatie geëxperimenteerd, en heeft daar ervaringen
mee opgedaan die in de volgende periode zeker zullen worden meegenomen.
De afgelopen raadsperiode was niet makkelijk; er zijn vijf wethouders opgestapt. Het geeft aan hoe
complex besturen is in een politieke omgeving. Voor een raad is het vaak ingewikkeld om een
kaderstellende rol in te nemen; denk daarbij ook aan de vele verantwoordelijkheden die door het rijk zijn
neergelegd bij de gemeenteraad als het gaat om het sociale domein.
De raad van Woerden is bovendien van coalitieakkoord naar bestuursakkoord gegaan als gevolg van
het besluit over de koopzondagen.
In al deze zaken heeft de raad zijn verantwoordelijkheid genomen. Met veel passie, inzet en
betrokkenheid hebben de raadsleden zich ingezet voor deze mooie gemeente, waarbij zij opkwamen
voor hun kaderstellende en controlerende rol. Veel dank daarvoor.
Het woord is aan de nestor van de raad, de heer Hendrie van Assem, die 13 leden kort zal belichten.
Hendrie van Assem: Alle lof en waardering voor de inzet van de raadsleden die gaan vertrekken.
Respect en applaus. Hendrie noemt de vertrekkende raadsleden allen persoonlijk.
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Henny Ekelschot van het CDA. Een vaste waarde voor het CDA, de rust zelve en altijd bereid om
raadstaken op zich te nemen zoals het voorzitterschap van presidium, benoemingscommissie griffie,
functioneringsgesprekken. Dank daarvoor.
George Becht van D66. Heeft het voorzitterschap van zijn fractie overgenomen. Niet weg te denken uit
deze raad. Dank voor alle inzet en energie.
Geert Jan Eissens, D66. Heeft een verbindende rol gespeeld en de blik t.a.v. de gemeentelijke
organisatieontwikkeling verruimd. Dank.
Ruud Niewold van D66. Heeft veel bijzondere initiatieven op zijn naam staan: het Woerdens
Compliment/Beursvloercompliment, raadsregeling buurtzorg, het hijsen van de regenboogvlag, en het
valpreventieprogramma. Een bevlogen raadslid met wiens vertrek een waardevolle inbreng voor
Woerden wordt afgesloten.
Johan Arentshorst, Inwonersbelangen. Heeft zijn pen verruild voor een zetel in de gemeenteraad, waar
hij zijn ideeën ter plekke kwijt kon. Maar de ziekte kwam ertussen. Onverwacht heeft Johan echter deze
vier jaar toch af kunnen maken. Dank voor zijn inzet.
Theo Peters, Inwonersbelangen. Schuwde het debat niet en had moeite met de zgn. politieke mores.
Kon er niet tegen als inwoners onrecht werd aangedaan. Een ware volksvertegenwoordiger.
Jan Hubert van Rensen, Inwonersbelangen. Lijkt misschien nonchalant maar is sociaal en
hardwerkend. Een inhoudelijk vakman die met name in het sociaal domein de vinger op zere plekken
kon leggen. Iemand met inzicht en doorzicht, met name in de gemeentefinanciën. Waarvoor dank.
Jelle IJpma, nestor van Progressief Woerden die zijn stem flink liet horen in het sociaal domein. Wordt
fel als er sprake is van onrechtvaardigheid. Tegelijkertijd een stille harde werker: als fractiesecretaris en
ook buiten de fractie, zoals agendacommissie, sollicitatiecommissies en als voorzitter van de
Commissie Ruimte. Dank voor die inzet.
Loukmane Issarti, Progressief Woerden, Enthousiast, maar raadslid-zijn paste minder bij hem dan
gedacht. Zijn bijdrage was altijd met een persoonlijke noot of humor, en daarom was er altijd aandacht
voor Loukmanes woorden. In de Commissie Ruimte onderstreepte hij het belang van zwemonderwijs
door zijn eigen verhaal te vertellen. Bedankt.
Henk van Dam, CU/SGP. Ofwel de burgemeester van Zegveld. Man van actie, schouders eronder.
Bouwde intussen ook nog een paleis, renovatie Huis ten Bosch. Dank voor alles.
Henk van der Griendt, CU/SGP. De man achter de schermen. Betrokken dorpsbewoner van Harmelen,
vroeger Kamerik, met een heel groot netwerk. Doet alles op de fiets vanuit duurzaamheid. Bedankt.
Monique Kingma, Lijst van der Does. Had de moeilijke portefeuille Welzijn, met sociaal domein als
lastig onderwerp. Heeft de KOPP-motie ingediend die unaniem werd overgenomen: meer aandacht
voor kinderen van ouders met psychische problemen. Bedankt.
Stefan van Hameren, VVD. Voortreffelijk voorzitter van de auditcommissie. Gaf invulling aan moeilijke
taak van raadsvertegenwoordiger in het AB van de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk. Staat
bekend om zijn beknopte, deskundige en zakelijke bijdragen van met name de financiële dossiers.
Speelde een belangrijke rol bij de zondagopenstelling in de gemeente Woerden en was lang
fractievoorzitter van de VVD. Bedankt.
Door de burgemeester worden aan de genoemde raadsleden bloemen overhandigd.
De burgemeester spreekt zijn speciale dank uit aan de leden die zich hebben ingezet om de
commissievergaderingen voor te bereiden. Hij bedankt de voorzitter van de auditcommissie, Stefan van
Hameren; de voorzitter van de agendacommissie, Cmie Welzijn en infobijeenkomsten Marco
Hollemans; de voorzitter van het presidium Henny Ekelschot; de voorzitter van de commissie Welzijn
Hendrie van Assem; de voorzitter van de commissie Ruimte en informatiebijeenkomsten Jelle IJpma;
de voorzitter van de Commissie Ruimte Henk van Dam; voorzitters van de Commissie Middelen Toos
van Soest en George Becht; en tot slot de voorzitters van informatiebijeenkomsten: Geert Jan Eissens,
Jaap van der Does, Elias Bom, Ruud Niewold, en Marieke van Noort.
Ook deze raadsleden ontvangen bloemen.
Er worden twee oranje zetels onthuld. Deze zijn bestemd voor de twee vertrekkende raadsleden die
nog niet genoemd zijn.
Allereerst Ingrid Berkhof van de VVD. 12 jaar lang was zij actief in de Woerdense politiek voor de VVD,
met als thuisbasis Harmelen. Een stille kracht die in goede en slechte tijden verantwoordelijkheid nam.
Denk aan het lijsttrekkerschap in 2014. Ook stond zij de journalisten te woord toen de VVD het wat
minder deed. Belangrijk voor Ingrid was het Veiligheidsthema, VRU, BASF, Veiligheid op straat. “Alle
vormen van criminaliteit moeten worden aangepakt, meer BOA’s en blauw op straat.”
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Ingrid was duidelijk maar ook constructief, ze stond open voor debat en was bereid haar standpunt aan
te passen. Denk aan het dossier van de geluidswal. Ingrid sprak namens de raad bij de Provincie, en
dat deed zij met verve. Ook de woningbouw in Harmelen had haar aandacht.
In 2008 was Ingrid betrokken bij een raadsonderzoek van Berenschot, over een bouwproject van Radix
& Veerman. Een zwaar dossier.
Ingrid was een betrouwbare en open volksvertegenwoordiger met hart voor wat er speelde in Woerden.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Ingrid Berkhof te onderscheiden als lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Het lintje wordt opgespeld en er worden foto’s gemaakt.
Elias Bom van Sterk Woerden is de tweede die op de oranje zetel mag plaatsnemen. Elias kwam als
18-jarige in de politiek. Eerst was hij fractieassistent en later fractievoorzitter, van toen nog
Inwonersbelangen. Vervolgens is er een splitsing geweest en ging hij verder onder de naam Sterk
Woerden. Elias heeft een bevlogenheid en passie van binnenuit, vrij en onafhankelijk. Hij is gedreven
voor de lokale gemeenschap, een jonge hond tussen ervaren volwassenen, lekker eigenwijs en soms
een beetje irritant. Stond voor politiek vanuit de inwoner. Elias zette de feiten op een rij alvorens een
richting te bepalen, hij hield ervan te zeggen waar het op staat. Een snelle denker, ook een harde
onderhandelaar, die ergens voor staat. Voor sommigen een geduchte tegenstander, met oog voor
feiten en een hoofd als een archief. Elias liet niet los totdat hij antwoord had. Hij liet zich nadrukkelijk
horen op onderwerpen zoals verkeer, olie- en gaswinning, koopzondagen, crematorium.
In de loop der tijd werd hij wat rustiger, hij begreep dat een compromis ook een resultaat was. Hij was
in staat veel mensen mee te trekken en dat heeft zijn partij geen windeieren gelegd. Na 12 jaar politiek
kiest hij nu voor zijn gezin. Maar Woerden zal zeker nog van hem gaan horen want Elias “laat Woerden
niet zakken”, het dossier olie- en gaswinning blijft zijn aandacht houden.
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Elias Bom te onderscheiden als lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Het lintje wordt opgespeld en er worden foto’s gemaakt.
Afscheid is niet compleet zonder een aandenken. De vertrekkende raadsleden ontvangen een
bijzonder cadeau: een tekening gemaakt door plaatselijk kunstenares Pia Sprong.
Hierop geeft de voorzitter de vertrekkende raadsleden het woord (indien gewenst).
Velen spreken woorden van dank aan de griffie inclusief de vorige griffiers Erwin en Milan, de bodes en
alle andere ondersteuners, fractieassistenten en wethouders, en ook de eigen partner.
Ruud Niewold wil de raad drie persoonlijke strategieën meegeven. Ten eerste dat niet alle
ontwikkelingen via een debat tot stand hoeven te komen; het kan ook wat meer informeel, tussen
ambtenaren, raadsleden en wethouders. Ten tweede is het mogelijk om met kleine stappen een groot
programma tot stand te brengen, het Inclusieprogramma is daar een mooi voorbeeld van. En ten derde:
wandelen is een prima gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Tot slot het advies: wordt lid van de Landelijke Vereniging voor Raadsleden!
Stefan van Hameren is 10 jaar politiek actief geweest. Hij is dankbaar voor het vertrouwen dat hij kreeg,
o.a. als lid van het AB van Ferm Werk. Grote dank ook aan zijn fractiepartners Reem en Ingrid,
wethouders, fractieassistenten, raadsleden. Stefan kijkt ernaar uit meer tijd door te brengen met zijn
gezin. Graag zal hij af en toe vanaf de zijlijn nog commentaar leveren.
Johan Arentshorst dankt iedereen voor de hulp die hij heeft mogen ontvangen tijdens zijn ziekteperiode.
George Becht begon 8 jaar geleden in hetzelfde pak en das: duurzaamheid is voor D66 een groot
goed. George heeft zich altijd verantwoordelijk gevoeld om woordvoerder te zijn namens degenen die
op hem persoonlijk gestemd hebben. Hij voelde het als een opdracht om goed te luisteren naar andere
meningen en daarbij de mening van zijn achterban goed voor het voetlicht te brengen. Bij
overeenstemming is dat makkelijk, maar het wordt moeilijker als er verschil van mening is. Dan is een
compromis toch de verbindende factor, en dat is ook de kracht van de democratie. Belangrijk om die
boodschap krachtig uit te dragen. Alle nieuwe raadsleden veel succes en wijsheid gewenst!
Theo Peters vindt de Olympus van de lokale democratie een bijzondere wereld.
Theo is altijd wars geweest van mores en van stukken die gestoeld waren op veronderstellingen en
vooral bedoeld waren om doelredeneringen te onderbouwen. Hij blikt terug op de afsplitsing van Elias
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en zijn mensen van Inwonersbelangen. Vervolgens speelden er grote dossiers, zoals koopzondag en
verkeer. In het kader van dat laatste kwamen de Rietveldbrug en Westelijke Randweg weer op de
agnda, belangrijke onderwerpen. Toch is het niet het belangrijkste om punten te scoren, maar om
beweging te krijgen in een gezamenlijke richting. Het lijkt Theo een goede ontwikkeling dat er nu15
vrouwen in de raad zitten en hij roept hen op om kritisch te zijn op de mores; de heren roept hij op om
op te passen dat de plaatselijke Olympiade onder hanengevechten niet verwordt tot een kakende
gemeenschap die de gemeenschap slechts windeieren legt.
Leve de democratie, en de nieuwe raadsleden een open en niet-dogmatisch debat toegewenst!
Jelle IJpma spreekt woorden van dank aan de ondersteuners, met name de bodes en alle andere
hardwerkende ambtenaren. In de afgelopen bestuursperiode is er, ondanks veel achterkamertjespolitiek, inhoudelijk veel bereikt; denk aan armoedebeleid, inclusiebeleid en de transitie van het sociaal
domein. Jelle hoopt op een collegiaal en als team opererende raad met goede relaties met de bevolking
van Woerden. Hij heeft daar het volste vertrouwen in.
Henk van Dam is 12 jaar geleden begonnen. Toen hij binnenkwam vond hij het heel bijzonder dat hier
iedereen elkaar een hand geeft voor de vergadering, dat is iets moois.
Henk heeft ongeveer alle taken onder zijn beheer gehad; een groot voorrecht. Een van die taken was
het lidmaatschap van de vertrouwenscommissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester, een
heel bijzondere ervaring, want dan is het niet meer belangrijk van welke partij je bent: je wilt gewoon de
beste burgemeester hebben. Dan sta je samen voor het belang van de stad.
De nieuwe raad adviseert hij om compacter focussen op het doel wat je met elkaar hebt, het belang van
Woerden.
Met dank aan zijn Schepper neemt Henk afscheid, blij dat hij dit werk samen met alle anderen heeft
mogen doen.
Henk van der Griendt kwam in 2015 in de raad. Het is een leerzame en leuke periode geweest, met
veel contacten met de Woerdense bevolking, en Henk dankt eenieder met wie hij heeft mogen
samenwerken. Veel wijsheid aan de nieuwe raad gewenst!
Ingrid Berkhof is heel dankbaar voor de onderscheiding die zij zojuist ontvangen heeft. Ingrid was 12
jaar lang lid van de gemeenteraad en zat daarvoor 3 jaar in het bestuur: het is nu mooi geweest, het is
tijd om een stap terug te doen. Ingrid zal het werk zeker missen. Zij is trots op haar fractie, jongelui met
ambitie, die het werk prima zullen overnemen. Zij wenst eenieder veel succes met de
coalitieonderhandelingen en tot slot het stokpaardje van de VVD: ga goed om met de financiën en
liever geen ozb-verhoging!
Ook Elias Bom neemt na 12 jaar afscheid. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Dank aan de kiezers
voor het vertrouwen, ook aan de raadsleden voor de samenwerking; vooral de raadsleden die het
meest koppig en vasthoudend zijn geweest want het was juist de uitdaging om ook hen om te krijgen.
Graag zal Elias nog een keer in het nieuwe stadhuis komen kijken; misschien is het een idee om de
oude raad daar een keer apart voor uit te nodigen. Dank aan de leden van Sterk Woerden, met name
aan Wout voor wat hij de laatste periode heeft gedaan zeker met zo’n zware periode in zijn privéleven.
Dat geldt ook voor anderen die het zwaar hebben thuis, diep respect. Elias wil nu wat meer bij zijn
gezin zijn maar hij zal de politiek zeker blijven volgen.
Tot slot
De voorzitter rondt de vergadering af met het uitspreken van de hoop dat de vertrekkende raadsleden
met vreugde, genoegdoening en trots zullen terugkijken op hun raadslidmaatschap van de hoofdstad
van het Groene Hart. Hij nodigt de aanwezigen uit voor het nuttigen van een gezamenlijke maaltijd.
Sluiting, 19.33 uur.
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