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 datum  donderdag 6 juni 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.20 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 

Mevrouw Van Soest (CDA), mevrouw De Mooij (SP), de heer Draisma (CDA) en 

mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) zijn verhinderd. Mevrouw Van Altena (D66), 

wethouder Noorthoek en wethouder Bolderdijk zullen later ter vergadering aanwezig zijn. 

De heer Den Boer (STERK Woerden) zal de vergadering voortijdig verlaten. 

 

2. Vaststellen agenda 

De heer Bakker (Fractie Bakker) doet het verzoek om alvorens te starten met de eerste 

termijn van de raad bij agendapunt 9 zijn openstaande vragen aan het college te stellen 

en te laten beantwoorden. Dat verzoek wordt gehonoreerd. 

 

3. Installatie raadslid Anno Visser 

 In verband met het ontslag op eigen verzoek van mevrouw A. (Adrie) van Meurs-de 

Koning, lid van de fractie LijstvanderDoes, is een vacature ontstaan in de raad. De 

heer A.B. (Anno) Visser is op 31 mei 2019 benoemd tot lid van de raad en heeft zijn 

benoeming op 6 juni 2019 aanvaard. 

 De voorzitter stelt ter vergadering een commissie voor het onderzoek van de 

geloofsbrieven in, bestaande uit de leden Van Noort, Van Hoesel en Den Boer. 

 De commissie heeft ter vergadering de geloofsbrieven van benoemde onderzocht en 

de raad gerapporteerd dat de benoemde voldoet aan de eisen om als lid van de raad 

toegelaten te worden, waarna de raad besluit dat benoemde is toegelaten tot de 

raad. Hiermee eindigt tevens het raadslidmaatschap van mevrouw Van Meurs.  

 De heer Visser legt ten overstaan van de raad de eed af en is daarmee geïnstalleerd 

als raadslid. 

 

4. De inwoner aan het woord 

De heer Streng (voorzitter wijkplatform Schilderskwartier) spreekt in over het 

collegebesluit kap haagbeuk op de locatie Schildersgilde tussen de Jan Steenstraat en 

de Floris Versterstraat. 
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5. Raadsvragen 

1. Mevrouw Onrust (VVD) – collegebesluit kap haagbeuk 

Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen. 

 

2. Mevrouw Franken (Progressief Woerden) – beweegruimte beweegteam 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de gestelde vragen. Dit onderwerp komt nog terug in 

het najaar in een verdiepende sessie over de Maatschappelijke agenda Sociaal Domein. 

 

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 9 mei 2019 en de Politieke 

Avond van 16 mei 2019 ongewijzigd vast. 

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.00470) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

 De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 De heer Bos (VVD) vraagt naar de berichtgeving in de media over bouw- en 

sloopafval. Wethouder De Weger geeft aan dat de krant voorbarig was en dat de 

raad nog een besluit zal nemen over het voorstel. 

 De heer Hollemans (CDA) vraagt aandacht bij het college voor het actualiseren van 

de status van de acties in de termijnagenda. De burgemeester zegt toe dat dit op 

zeer korte termijn het geval zal zijn. 

 

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. zienswijzen VRU jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en 

beleidsplan 2020-2023 (19R.00301) 

2. bekrachtiging geheimhouding bijlage jaarschijven bij het meerjarenperspectief 

grondbedrijf 2019 (MPG 2019) en de kredietaanvraag 2019 - 2020 (19r.00307) 



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

3 van 7 

3. huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Woerden (19r.00385) 

4. zienswijze financiële stukken Omgevingsdienst regio Utrecht (ODrU) (19r.00354) 

5. zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 GGD regio Utrecht (19r.00336) 

6. verlening ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Weger 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

7. Raadsvoorstel Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en startnotitie 

afwegingskader grootschalige energieopwekking 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Realistisch verduurzamen’, ondertekend door de leden Onrust 

(VVD), Van Assem (Inwonersbelangen) en Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Respectvol naar al onze inwoners’, ondertekend door de leden 

Onrust (VVD), Van Assem (Inwonersbelangen), Bakker (Fractie Bakker), Boere 

(CDA), Van der Does (LijstvanderDoes), Noorthoek (ChristenUnie/SGP) en Boersma 

(D66), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Inwoners betrokken vanaf de start’, ondertekend door de leden 

Onrust (VVD), Van Assem (Inwonersbelangen), Bakker (Fractie Bakker), Boere 

(CDA), Van der Does (LijstvanderDoes), Noorthoek (ChristenUnie/SGP) en Boersma 

(D66), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Versnellen, wat kost het en wat levert het op?’, ondertekend door 

de leden Bakker (Fractie Bakker), Van Assem (Inwonersbelangen) en Onrust (VVD), 

wordt ingediend. 

 De motie ‘Kenmerken van wijk of dorp zijn leidend!’, ondertekend door de leden 

Onrust (VVD) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 De motie ‘Kennis en innovatie bij energietransitie’, ondertekend door de leden Boere 

(CDA), Verheyen (STERK Woerden), Noorthoek (ChristenUnie/SGP) en Onrust 

(VVD), wordt ingediend. 

 

Het amendement ‘Versnellen, wat kost het en wat levert het op?’ wordt ingetrokken door 

de indieners naar aanleiding van de beantwoording van het college waarin wethouder 

De Weger aangeeft financiën mee te nemen in het afwegingskader. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Realistisch verduurzamen’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van VVD, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en lid Verheyen (STERK 

Woerden) stemmen voor (6), de overige leden stemmen tegen (21). Het 

amendement is verworpen. 

 Het amendement ‘Respectvol naar al onze inwoners’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen.  

 Het amendement ‘Inwoners betrokken vanaf de start’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 
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 Het geamendeerde raadsvoorstel (19R.00158) Startnotitie gemeentelijke 

warmtevisie en startnotitie afwegingskader grootschalige energieopwekking wordt in 

stemming gebracht. Tegen stemmen de fracties van VVD, Inwonersbelangen en 

Fractie Bakker (5), alle met stemverklaring, de overige fracties stemmen voor (22). 

Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Kenmerken van wijk of dorp zijn leidend!’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van VVD, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en lid Verheyen (STERK 

Woerden) stemmen voor (6), de overige leden stemmen tegen (21). De motie is 

verworpen.  

 De motie ‘Kennis en innovatie bij energietransitie’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

--- De heer Den Boer (STERK Woerden) verlaat de vergadering --- 

 

8. Raadsvoorstel Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop gemeente 

Utrecht 

Indiening amendementen 

 Het amendement A ‘Reactiebrief inzake energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

gemeente Utrecht’, ondertekend door de leden Boere (CDA), Den Boer (STERK 

Woerden) en Noorthoek (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend. 

 Het amendement B ‘Reactiebrief inzake energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

gemeente Utrecht’, ondertekend door de leden Bakker (Fractie Bakker), Van Assem 

(Inwonersbelangen) en Onrust (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement B ‘Reactiebrief inzake energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

gemeente Utrecht’ wordt in stemming gebracht. De fracties van LijstvanderDoes, 

VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker (9) stemmen voor, de fracties van CDA, 

Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP, D66, STERK Woerden stemmen tegen 

(17). Het amendement is verworpen. 

 Het amendement A ‘Reactiebrief inzake energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

gemeente Utrecht’. De fracties van CDA, ChristenUnie/SGP en STERK Woerden 

stemmen voor (10), de overige fracties stemmen tegen (16). Het amendement is 

verworpen.  

 Het raadsvoorstel (19R.00358) energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 

gemeente Utrecht wordt in stemming gebracht. Vanuit alle fracties wordt een 

stemverklaring gegeven. Voor stemmen de fracties van D66 en Progressief Woerden 

(7), de overige fractie stemmen tegen (19). Het raadsvoorstel is verworpen. 
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9. Raadsvoorstel Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden 

Wegens tijdgebrek wordt dit onderwerp doorgeschoven naar de volgende 

raadsvergadering, op 27 juni 2019. De vooraf ingediende vragen van Fractie Bakker 

worden schriftelijk beantwoord.  

 

10. Raadsvoorstel Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk 

Indiening amendementen 

 Het amendement ‘Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk’, 

ondertekend door leden van alle negen aanwezige fracties, wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Aanpak beschut werk’, ondertekend door de leden Franken 

(Progressief Woerden), Van Hoesel (D66), Brouwer (ChristenUnie/SGP) en Vrolijk 

(STERK Woerden), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Amendement verhoging ambitie afname bijstandsgerechtigden’, 

ondertekend door de leden Van Assem (Inwonersbelangen) en Bakker (Fractie 

Bakker), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder Becht zegt toe de raad nog nader te informeren over de geprognosticeerde 

stijging in de kosten van Ferm Werk, in relatie tot beslispunt 6 van het amendement 

Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk.  

 

Besluit 

 Het amendement ‘Zienswijze op de concept begroting 2020 Ferm Werk’ wordt met 

algemene stemmen aangenomen.  

 Het amendement ‘Aanpak beschut werk’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 Het amendement ‘Amendement verhoging ambitie afname bijstandsgerechtigden’ 

wordt in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van Fractie Bakker, 

Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en VVD (9), tegen de fracties van CDA, D66, 

Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en STERK Woerden (17). Het 

amendement is verworpen.  

 Het geamendeerde raadsvoorstel (19R.00290) Zienswijze op de concept begroting 

2020 Ferm Werk wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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11. Raadsvoorstel benoeming mevrouw Sanne van den Hoek als 

raadscommunicatieadviseur 

Het raadsvoorstel (19r.00473) benoeming raadscommunicatieadviseur wordt zonder 

stemming aangenomen. Mevrouw Van den Hoek legt ten overstaan van de raad de 

verklaring en belofte af.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur. 

 



raadsvergadering| lijst van aanwezigen 

    
 
 

 
 

7 van 7 

 

       
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     

       


