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 datum  donderdag 14 november 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 00.10 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De burgemeester blikt terug op een 

bewogen week en licht de wijze waarop de ingediende klacht tegen wethouder 

Bolderdijk in behandeling wordt genomen toe. 

 

2. Vaststellen agenda 

De motie Bescherm de Woerdense knotwilgen (onderdeel van agendapunt 9) wordt van 

de agenda gehaald. De agenda wordt voor het overige conform vastgesteld. 

 

3. Installatie fractieassistent de heer Weijers (SP) 

De heer J.W. (Jan Willem) Weijers legt ten overstaan van de raad de eed af en is 

daarmee geïnstalleerd als fractieassistent voor de SP. 

 

4. De inwoner aan het woord 

De heer Groot, bewoner van de Selma Lagerlöfweg te Woerden en voorzitter van de 

lokale cliëntenraad, en mevrouw Baars, moeder van een bewoner van de Selma 

Lagerlöfweg te Woerden, spreken de raad toe over de voorgenomen sluiting van een 

locatie van Reinaerde. 

 

5. Raadsvragen 

1. Sluiting locatie Selma Lagerlöfweg van Reinaerde (Mevrouw Van Noort namens de 

voltallige raad) 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. Mevrouw Van Noort kondigt aan dat de 

(voltallige) raad een brief zal sturen naar de directie van Reinaerde. De brief zal ook 

worden aangeboden aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

2. Huisartsenzorg buiten kantooruren (VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker) 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen.  
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3. GGZ-instelling Dokter Bosman (Progressief Woerden) 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. Hij zegt toe de raad te zullen informeren 

als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 

 

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen d.d. 10 en 31 oktober 2019, 

de Begrotingscommissies van 16 en 17 oktober 2019 en de Bijzondere Avond van 7 

november 2019 vast.  

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.00920) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

Burgemeester Molkenboer zegt, daartoe verzocht, toe de raad ten aanzien van de 

tussenevaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2020 (registratie T-005) te 

informeren middels een bijeenkomst in januari of februari 2020 i.p.v. met een 

raadsinformatiebrief. De raad stelt met inachtneming van deze aanpassing de 

langetermijnagenda vast. 

 

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. begrotingswijzigingen Afval Verwerking Utrecht (AVU) 2-2019 en 1-2020 (19r.00710) 

2. Kadernota 2021 ODrU (19r.00860) 

3. begrotingswijziging GGD regio Utrecht (GGDrU) 2019-2 (19r.00762) 

4. vaststellen bestemmingsplan bedrijfsterrein OdB (19r.00689) 

5. vaststelling bestemmingsplan Prinsenhof (19r.00795) 

6. verordening interferentiegebieden bodemenergiesystemen gemeente Woerden 2019 

(19r.00399) 

worden zonder stemming aangenomen. 
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7. Raadsvoorstel Woonvisie ‘Woerden woont 2019-2024’ 

Indiening moties 

• De motie ‘Meer nieuwbouw in de sociale huur als vliegwiel voor het oplossen van 

woningnood’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt ingediend. 

• De motie ‘Motie Bevorder actief de experimentenregeling voor voorrang op sociale 

huurwoningen in de eigen gemeente’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend en in de eerste behandelingstermijn ter vergadering aangepast. 

• De motie ‘Vrije bouw’, ondertekend door lid Bos (VVD), wordt ingediend. 

• De motie ‘Leven in een mooi decor’, ondertekend door lid Bakker (Fractie Bakker), 

wordt ingediend. 

• De motie ‘Afremmen bevolkingsgroei’, ondertekend door lid Bakker (Fractie Bakker), 

wordt ingediend. De motie wordt in de tweede behandelingstermijn aangepast en 

krijgt als nieuwe titel ‘Bouwen voor de Woerdense maat’.  

• De motie ‘Impuls sociale huur’, ondertekend door de leden Boersma (Progressief 

Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

• De motie ‘Alternatieven in de woningbouw, met gelijkwaardig resultaat en 

aanmerkelijk minder bezwaren’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend. 

 

Ingetrokken moties 

• De motie ‘Stop de verhuurderheffing’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend. Na toelichting door de wethouder wordt deze motie weer ingetrokken. 

• De motie ‘Impuls sociale huur’, ondertekend door de leden Boersma (Progressief 

Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. Na toelichting door 

de wethouder wordt deze motie weer ingetrokken. 

 

Toezeggingen 

De burgemeester zegt toe de agendacommissie van de raad te verzoeken een excursie 

voor de raad te plannen over de beeldkwaliteit in de gemeente.  

 

Besluit 

• Het raadsvoorstel (19R.00638) Woonvisie ‘Woerden woont 2019-2024 wordt in 

stemming gebracht. De fractie van de SP stemt tegen met een stemverklaring (1), de 

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

• De motie ‘Meer nieuwbouw in de sociale huur als vliegwiel voor het oplossen van 

woningnood’ wordt in stemming gebracht. De fractie van de SP stemt voor (1), de 

overige fracties stemmen tegen (29). De motie is verworpen. 

• De aangepaste motie ‘Bevorder actief de experimentenregeling voor voorrang op 

sociale huurwoningen in de eigen gemeente’ wordt in stemming gebracht. De fractie 

van de SP stemt voor (1), de overige fracties stemmen tegen (29). De motie is 

verworpen. 

• De motie ‘Vrije bouw’ wordt in stemming gebracht. De fractie van de Woerdense 
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VVD stemt voor (3), de overige fracties stemmen tegen (27). De motie is verworpen. 

• De motie ‘Leven in een mooi decor’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Fractie Bakker, SP en de Woerdense VVD stemmen voor (5), de overige fracties 

stemmen tegen (25). De motie is verworpen. 

• De motie ‘Bouwen voor de Woerdense maat’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van Fractie Bakker, SP, de Woerdense VVD, Inwonersbelangen en 

LijstvanderDoes stemmen voor (11), de overige fracties stemmen tegen (19). De 

motie is verworpen. 

• De motie ‘Alternatieven in de woningbouw, met gelijkwaardig resultaat en 

aanmerkelijk minder bezwaren’ wordt in stemming gebracht. De fracties van SP en 

Fractie Bakker stemmen voor (2), de overige fracties stemmen tegen (28). De motie 

is verworpen. 

 

8. Raadsvoorstel vaststellen Structuurvisie Middelland-Noord 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Ziekenhuisterrein uit structuurvisie Middelland-Noord’, 

ondertekend door de leden Onrust (VVD), Van Leeuwen (LijstvanderDoes), Van 

Assem (Inwonersbelangen), De Mooij (SP) en Bakker (Fractie Bakker), wordt 

ingediend. 

• De motie ‘Werkgelegenheid in relatie tot bouw Middelland’, ondertekend door de 

leden De Mooij (SP), Bos (VVD) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt 

ingediend. 

• De motie ‘Waarborging zorgfuncties op ziekenhuislocatie’, ondertekend door leden 

Hollemans (CDA), Den Boer (STERK Woerden), Vierstra (Progressief Woerden) en 

Van der Wind (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend.  

• De motie ‘Weteringzone’, ondertekend door de leden Van der Wind 

(ChristenUnie/SGP), Bos (VVD), Draisma (CDA), De Mooij (SP) en Boersma (D66), 

wordt ingediend. 

• De motie ‘Weglaten brug Weteringzone’, ondertekend door de leden Bos (VVD) en 

De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 

--- Mevrouw Van der Wind verlaat de vergadering. ---  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Ziekenhuisterrein uit structuurvisie Middelland-Noord’ wordt in 

stemming gebracht. Op verzoek van de heer Van Assem zal een hoofdelijke 

stemming over het amendement plaatsvinden. De leden De Mooij, Onrust, Visser, 

Arentshorst, Van Assem, Bakker, Bos, Van der Does, Van Hout, Van Iersel en Van 

Leeuwen (11) stemmen voor het amendement. De leden Van Noort, Noorthoek, Van 

Soest, Streng, Verheyen, Vierstra, Vrolijk, Van Aalst, Van Altena, Den Boer, Boere, 

T.J. Boersma, mw. M.B.Y. Boersma, Brouwer, Draisma, Franken, Van Hoesel en 
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Van Meijeren (18) stemmen tegen het amendement. Het amendement is verworpen. 

• Het raadsvoorstel (19R.00599) vaststellen Structuurvisie Middelland-Noord wordt in 

stemming gebracht. De heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) is niet bij de stemming 

over het raadsvoorstel aanwezig. Mevrouw Onrust geeft namens de VVD-fractie een 

stemverklaring. De fracties van Fractie Bakker, Progressief Woerden, STERK 

Woerden, LijstvanderDoes, D66, CDA, SP, ChristenUnie/SGP en VVD (28) stemmen 

voor het voorstel en de fractie van Inwonersbelangen stemt tegen. Het voorstel is 

aangenomen. 

• De motie ‘Werkgelegenheid in relatie tot bouw Middelland’ wordt in stemming 

gebracht. De heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) is niet bij de stemming over deze 

motie aanwezig. De fracties van Inwonersbelangen, Fractie Bakker, SP en VVD 

stemmen voor (6), de overige fracties stemmen tegen (22). De motie is verworpen. 

• De motie ‘Waarborging zorgfuncties op ziekenhuislocatie’ wordt in stemming 

gebracht. De heer Bakker geeft een stemverklaring. De fracties van Fractie Bakker, 

Progressief Woerden, STERK Woerden, LijstvanderDoes, D66, CDA, 

ChristenUnie/SGP stemmen voor (27), de fracties van Inwonersbelangen en SP 

stemmen tegen (2). De motie is aangenomen. 

• De motie ‘Weteringzone’ wordt in stemming gebracht. De fracties van Fractie 

Bakker, Progressief Woerden, STERK Woerden, LijstvanderDoes, D66, CDA, SP, 

ChristenUnie/SGP en VVD stemmen voor (28), de fractie van Inwonersbelangen 

stemt tegen (1). De motie is aangenomen. 

• De motie ‘Weglaten brug Weteringzone’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Inwonersbelangen, Fractie Bakker, STERK Woerden, LijstvanderDoes, SP en VVD 

stemmen voor (14), de overige fracties stemmen tegen (15). De motie is verworpen. 

 

9. Sluiting 

De behandeling van de twee moties vreemd aan de orde van de dag (‘Versoepel PFAS-

norm met factor tien voor de gemeente Woerden’ en ‘Noodoplossing Boerendijk’) wordt 

verplaatst naar de volgende raadsvergadering. De voorzitter sluit de vergadering om 

00.10 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

       

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere     

 ☒ Arjen Draisma  wethouders ☒ George Becht 

 ☐ Marco Hollemans   ☒ Arthur Bolderdijk 

 ☒ Job van Meijeren   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Vera Streng   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Toos van Soest     

       

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst     

 ☒ Jaap van der Does     

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Anno Visser     

       

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     

       


