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 datum  donderdag 21 november 2019 

 opening  20.00 uur sluiting 23.35 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

1. Raadsvoorstel beschikbaar stellen investeringsbijdragen en 

vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de 

bestuursopdracht 

BEELD 

Toezeggingen 

Wethouder Becht zegt toe een themabijeenkomst te organiseren over de ambtelijke 

organisatie in het eerste kwartaal van 2020, waarin ook eerste resultaten van de 

businesscase, waarin ook de resultaten van de bestuursopdracht zullen worden 

belicht. 

 

Besluit 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 4 

december 2019. Een aantal fracties, waaronder Fractie Bakker, overweegt een motie 

in te dienen over het opnemen van de resultaten van de bestuursopdracht in de 

begroting vanaf 2022.   

 

2. Raadsinformatiebrief uitgangspunten en proces van de 

strategische heroriëntatie van de begroting 
BEELD 

Door verschillende fracties worden moties aangekondigd om het college kaders mee te 

geven voor de heroriëntatie, het houden van een participatietraject en de rol van de 

raad. Deze moties worden ingediend in de raadsvergadering van 4 december 2019. 
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3. Raadsvoorstel wijziging verordening maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Woerden 2015 
BEELD 

De heer IJpma doet het voorstel om het raadsvoorstel nu niet behandelen in verband 

met de bijlage inzake het advies van de Participatieraad. Wethouder De Weger biedt 

zijn excuses aan voor het ontbreken van het advies en zegt toe het advies z.s.m. na te 

zenden. 

 

Het behandeling van het raadsvoorstel wordt verschoven naar de Bijzondere avond 

van 28 november 2019. 

 

4. Raadsinformatiebrief Paragraaf 5 van de 

programmabegroting 2020-2023 
BEELD 

De commissie vindt, na een uitgebreide bespreking, de voorgestelde nieuwe paragraaf 

inhoudelijk en qua vorm onvoldoende geschikt en te weinig aansluiten bij de 

oorspronkelijke wens van de raad om toe te voegen aan de begroting. De 

raadsinformatiebrief wordt gezien als een opmaat naar een betere voorbereid stuk 

volgend jaar, waarbij college en raad gezamenlijk optrekken. De wethouder wenst de 

raadsinformatiebrief in te trekken. 

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur. 
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Fractie 
 

 

Raadsleden 
  

 

Fractieassistenten 

      

CDA ☐ Rumo van Aalst   ☐ Henny Ekelschot 

☐ John Boere  ☐ Albin van der Tol 

☒ Arjen Draisma    

☐ Marco Hollemans    

☐ Job van Meijeren    

☐ Toos van Soest     

☒ Vera Streng    

      

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst  ☐ Janet Visser 

 ☐ Jaap van der Does    

 ☐ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

 ☐ Anno Visser    

      

VVD ☐ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☐ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☐ Marguerite Boersma  ☒ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken  ☐ Laura van der Zande 

☒ Marieke van Noort    

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☒ Daniëlle Bijkerk 

 ☐ Monique Verheyen  ☒ Kees Schouten 

 ☐ Rianne Vrolijk  ☐ Gert Jan Sluijs 

      

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer  ☐ Joppe Dingemanse 

☒ Lia Noorthoek  ☒ Eric de Jonge 

☐ Daphne van der Wind  ☐ Harm van der Wilt 

      

D66 ☐ Tom Boersma  ☒ Constance Tiemens 

☒ Birgitte van Hoesel    

☒ Saskia van Altena    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☒ Jeanet de Mari 

    ☐ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

SP ☐ Wilma de Mooij  ☐ Jan Willem Weijers 

      

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☒ Coby Franken ☐ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☐ Toos van Soest 

 ☐ Simon Brouwer ☐ Florian Bos 

 ☐ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 

 

College ☐ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☒ Wethouder George Becht 

 ☒ Wethouder Arthur Bolderdijk 

 ☐ Wethouder Arjan Noorthoek 

  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 

 Griffie ☐ Mark Tobeas 

 ☒ Onno Vliegenthart 

   


