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 datum  donderdag 4 april 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.14 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

 De heer Bakker (Fractie Bakker) stelt de toevoeging van een stuk met betrekking tot 

agendapunt 6 aan de orde, dat op de dag van de vergadering is rondgestuurd via e-

mail door mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes). Mevrouw Van Leeuwen geeft 

aan dat dit stuk komt uit een eerste versie van de verkeersvisie uit 2016. 

 De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

Er zijn geen aanmeldingen voor dit agendapunt. Er hebben zich wel insprekers gemeld 

bij agendapunt 6. 

 

4. Raadsvragen 

1. Mevrouw Verheyen (STERK Woerden) inzake mogelijke plaatsing van 11 

windmolens en 227 hectare zonnepanelen in de polders Rijnenburg en Reijerscop 

(aanvullende vraag van de heer Bakker (Fractie Bakker) 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. De gemeente Utrecht heeft o.a. de 

gemeente Woerden gevraagd om een zienswijze. De wethouder wenst de zienswijze 

ook aan de raad te sturen. Wethouder De Weger geeft op de vraag van de heer Bakker 

aan dat ook de milieu-, geluids- en gezondheidseffecten worden meegenomen bij het 

afwegingskader. 

 

2. De heer Bakker (Fractie Bakker) inzake Uitvoering project verbetering 

verkeersdoorstroming Woerden-west 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. De wethouder zegt toe de raad op de 

hoogte te houden bij ontwikkelingen over bijvoorbeeld evt. vertraging van het project en 

de subsidie. 
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5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 21 maart en de Politieke 

Avonden van 21 maart en 28 maart ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.00276) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

 De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 De heer Van Assem (Inwonersbelangen) vraagt naar de toegezegde 

raadsinformatiebrief over de renovatie Slotenbuurt Zegveld. Wethouder Bolderdijk 

verwacht dat de raadsinformatiebrief volgende week aan de raad wordt 

aangeboden.  

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De voorstellen: 

 raadsvoorstel (19R.00198) Invulling rekenkamerfunctie 

 raadsvoorstel (19R.00185) Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 

2019 

 initiatiefvoorstel Routekaart energietransitie [stemverklaring van de heer Bakker 

(Fractie Bakker) inzake toevoegen begrippenlijst door het college bij stukken over 

de energietransitie en stemverklaring van de heer Van Assem (Inwonersbelangen) 

inzake de bevoegdheid van de raad bij de energietransitie] 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

Het raadsvoorstel (19R.00188) begrotingswijziging 2019-2022 Ferm Werk wordt in 

stemming gebracht. De fracties van VVD (stemverklaring inzake keuze Ferm Werk voor 

begeleiding inwoners naar werk) en de SP (stemverklaring met een gelijke strekking) 

stemmen tegen (4), de overige fracties stemmen voor (26). Het raadsvoorstel is 

aangenomen. 

 

Het raadsvoorstel (19R.00179) samenwerken regionale energie strategie RES-U16 

wordt in stemming gebracht. De fracties van VVD (stemverklaring inzake eigen keuze 

voor een geschikt samenwerkingsverband), Fractie Bakker (stemverklaring inzake 
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keuze samenwerkingsverband en onwettelijk proces) en SP stemmen tegen (5), de 

overige fracties stemmen voor (25). Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel Startnotitie project westelijke ontsluiting Woerden 

Insprekers 

 De heer Van der Worp namens Dorpsplatform Rijnoevers (inspreektekst 

toegevoegd aan de stukken) 

 De heer Kalshoven (inspreektekst toegevoegd aan de stukken) 

 

Indiening motie 

De motie ‘Ontwikkeling Barwoutswaarder West en Westelijke Randweg’, ondertekend 

door de leden Bos (VVD), De Mooij (SP), Bakker (Fractie Bakker) en Van Assem 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (19R.00084) Startnotitie project westelijke ontsluiting Woerden 

wordt in stemming gebracht. De fracties van Progressief Woerden, SP en 

Inwonersbelangen stemmen tegen (6), de overige fracties stemmen voor (24). Het 

raadsvoorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Ontwikkeling Barwoutswaarder West en Westelijke Randweg’ wordt in 

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

(7) stemmen voor, de overige fracties stemmen tegen (23). De motie is verworpen. 

 

7. Raadsvoorstel Gebruik van analyses U10 voor het Ruimtelijk Economisch 

Programma (REP) en de Regionale Energie Strategie (RES) 

Indiening motie/amendement 

 Het amendement ‘Kennis nemen van U10-rapporten’, ondertekend door de leden 

Bos (VVD), Onrust (VVD), Draisma (CDA), Van Hoesel (D66), Van der Does 

(LijstvanderDoes), Noorthoek (ChristenUnie/SGP), Bakker (Fractie Bakker), 

Verheyen (STERK Woerden) en De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 De motie ‘Proces ruimtelijk economisch programma (REP)’, ondertekend door de 

leden Draisma (CDA), Van Hoesel (D66), Vierstra (Progressief Woerden), Bos 

(VVD), Noorthoek (ChristenUnie/SGP), De Mooij (SP) en Bakker (Fractie Bakker), 

wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Kennis nemen van U10-rapporten’ wordt in stemming gebracht. 

De fractie van Inwonersbelangen stemt tegen (1), de overige fracties stemmen voor 
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(29). Het amendement is aangenomen.  

 Het geamendeerde raadsvoorstel (19R.00194) Gebruik van analyses U10 voor het 

Ruimtelijk Economisch Programma (REP) en de Regionale Energie Strategie (RES) 

wordt in stemming gebracht. De fractie van Inwonersbelangen stemt tegen (1), de 

overige fracties stemmen voor (29). Het raadsvoorstel is aangenomen..  

 De motie ‘Proces ruimtelijk economisch programma (REP)’ wordt in stemming 

gebracht. De fractie van Inwonersbelangen stemt tegen (1), de overige fracties 

stemmen voor (29). De motie is aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 

Woerden 2015 

Indiening amendement 

Het amendement ‘Vangnet bij vermindering informele PGB’, ondertekend door de leden 

Franken (Progressief Woerden), Noorthoek (ChristenUnie/SGP), Van Assem 

(Inwonersbelangen) en De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Vangnet bij vermindering informele PGB’ wordt in stemming 

gebracht. De fracties van ChristenUnie/SGP, VVD, SP, Progressief Woerden, 

Fractie Bakker en Inwonersbelangen stemmen voor (12), de fracties van CDA, D66, 

LijstvanderDoes en STERK Woerden stemmen tegen (18). Het amendement is 

verworpen. 

 Het raadsvoorstel (18R.00711) wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning Woerden 2015. De fracties van Progressief Woerden en SP 

stemmen tegen (4), de overige fracties stemmen voor (26). Het raadsvoorstel is 

aangenomen.  

 

9. Moties n.a.v. maart-RIB / uitzoekopdrachten kadernota 2020 Raadzaal 

Indiening moties 

 De motie ‘Versterking inzet BOA's (gemeentepolitie 2.0)’, ondertekend door de 

leden Van Assem (Inwonersbelangen), Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie Bakker), 

wordt ingediend. 

 De motie ‘Bijstandsgerechtigden echt aan het werk’, ondertekend door de leden 

Van Assem (Inwonersbelangen), Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie Bakker), wordt 

ingediend. 

 De motie ‘Actieve communicatie asbestdaken’, ondertekend door de leden Boersma 

(D66), Brouwer (ChristenUnie/SGP) en De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 De motie ‘Westelijke randweg nu’, ondertekend door de leden Van Assem 
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(Inwonersbelangen), Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend. 

 De motie ‘Onderzoek afschaffing hondenbelasting’, ondertekend door de leden Den 

Boer (STERK Woerden), De Mooij (SP), Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie 

Bakker), wordt ingediend. 

 De motie ‘Woerdense vrijwilligerspas als uitzoekopdracht’, ondertekend door de 

leden Van Altena (D66), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), Bakker (Fractie 

Bakker), De Mooij (SP), Van Noort (Progressief Woerden) en Streng (CDA), wordt 

ingediend. 

 

Besluit 

 De motie ‘Versterking inzet BOA's (gemeentepolitie 2.0)’, wordt in stemming 

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

Woerden stemmen voor (9), de overige fracties stemmen tegen (21). De motie is 

verworpen. 

 De motie ‘Bijstandsgerechtigden echt aan het werk’, wordt in stemming gebracht. 

De fracties van VVD, LijstvanderDoes, Inwonersbelangen, SP en Fractie Bakker 

stemmen voor (11), de overige fracties stemmen tegen (19). De motie is verworpen 

 De motie ‘Actieve communicatie asbestdaken’, wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 De motie ‘Westelijke randweg nu’ wordt in stemming gebracht. De fracties van VVD, 

SP, Inwonersbelangen en Fractie Bakker (7) stemmen voor, de overige fracties 

stemmen tegen (23). De motie is verworpen. 

 De motie ‘Onderzoek afschaffing hondenbelasting’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van STERK Woerden, LijstvanderDoes, Inwonersbelangen, VVD, Fractie 

Bakker, SP en CDA stemmen voor (21), de overige fracties stemmen tegen (9). De 

motie is aangenomen. 

 De motie ‘Woerdense vrijwilligerspas als uitzoekopdracht’ wordt in stemming 

gebracht en dient geïnterpreteerd te worden als een brede uitzoekopdracht. De 

motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.14 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 ☒ Saskia van Altena     

 ☒ Tom Boersma     

 ☒ Birgitte van Hoesel     

       

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     

       

SP ☒ Wilma de Mooij     

       

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker     

       


