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1.

datum

donderdag 9 mei 2019

opening

20.00 uur

sluiting

23.20 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. De leden Van Leeuwen
(LijstvanderDoes) en Van der Wind (ChristenUnie/SGP) zijn verhinderd.

2.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

In memoriam Hans Haring

De voorzitter spreekt een in memoriam uit over de op 16 april overleden oud-wethouder
Hans Haring.

4.

De inwoner aan het woord

De heer Van Schaik van jeugdsociëteit De Bijn uit Kamerik biedt de raad een petitie aan
die is opgesteld naar aanleiding van het besluit van het college tot beperking van de
openingstijden van De Bijn.

5.

Raadsvragen

1. Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) – Sluitingstijden De Bijn
Wethouder Bolderdijk beantwoordt de gestelde vragen.
2. Mevrouw Franken (Progressief Woerden) - Doelgroepenvervoer
Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen.
3. Mevrouw Onrust (VVD) – Onvolkomenheid jeugdmiddelen
4. De heer Bakker (Fractie Bakker) – Omissies in begroting(en)
Wethouder Noorthoek en wethouder Bolderdijk beantwoorden de gestelde vragen.
Wethouder Bolderdijk geeft aan dat de resultaten van het onderzoek van de
concerncontroller op 5 juni besproken kunnen worden in de vergadering van de
auditcommissie. Vervolgens ontvangt de raad een raadsinformatiebrief.
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5. Fractie Bakker – Auto’s op fossiele brandstoffen
Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen.

6a

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 4 april 2019 en de
Politieke Avond van 11 april 2019 ongewijzigd vast.
De heer Bakker (Fractie Bakker) is het niet eens met de formulering van een toezegging
in de besluitenlijst van de sessie Omgeving & Financiën van de Politieke Avond van 11
april 2019 met betrekking tot het onderdeel Omgevingsagenda. De wethouder heeft in
de beleving van de heer Bakker aangegeven dat het vaststellen van de
Omgevingsagenda gezien moet worden als het begin van een aantal vervolgstappen.
Die vervolgstappen worden nog nader door de wethouder uitgewerkt in een
procesvoorstel met werkgroepen, met als doel het vaststellen van de identiteit.
Wethouder De Weger bevestigt deze uitleg van de status van de Omgevingsagenda.

6b

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Het raadsvoorstel (19R.00398) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt
zonder stemming aangenomen.

6c

Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.
Mevrouw Van Hoesel (D66) vraagt naar de planning rond de aanlevering van het
raadsvoorstel MPG (T-001). Wethouder Bolderdijk meldt dat het stuk op korte termijn
aan de raad wordt aangeboden.

6d

Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1. Omgevingsagenda Woerden (19R.00180)
2. Ontwerp-begroting AVU 2020 en begrotingswijziging 2019 (19R.00134)
3. Vaststellen Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden en
aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeenteraad (19R.00321)
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worden zonder stemming aangenomen.

7.

Raadsvoorstel Maatschappelijke agenda sociaal domein 2019-2022

Indiening amendementen
 Het amendement ‘Toevoeging uitgangspunt 1 Maatschappelijke Agenda’,
ondertekend door de leden Van Assem (Inwonersbelangen), Bakker (Fractie Bakker)
en Van der Does (LijstvanderDoes), wordt ingediend.
 Het amendement ‘De raad in positie’, ondertekend door de leden Van Noort
(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen), Onrust (VVD) en Bakker
(Fractie Bakker), wordt ingediend.
 Het amendement ‘Geen muren in Woerden’, ondertekend door de leden Van Noort
(Progressief Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. Dit
amendement wordt ter vergadering aangepast, met een nieuwe naam ‘Tegengaan
polarisatie’.
 Het amendement ‘Bestrijden eenzaamheid’, ondertekend door de leden Van Noort
(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen), Onrust (VVD) en Bakker
(Fractie Bakker), wordt ingediend.
 Het amendement ‘Terughoudendheid bij opleggen sancties bijstand’, ondertekend
door lid Van Mooij (SP), wordt ingediend. Het amendement wordt ter vergadering
aangepast.
Toezeggingen
Wethouder De Weger zegt toe dat de raad nog een raadsinformatiebrief met betrekking
tot het inkoopkader ontvangt.
Besluit
 Het amendement ‘Toevoeging uitgangspunt 1 Maatschappelijke Agenda’ wordt in
stemming gebracht. De fracties van Inwonersbelangen, Fractie Bakker, Progressief
Woerden, LijstvanderDoes, SP en VVD stemmen voor (14), de fracties van CDA,
D66, STERK Woerden en ChristenUnie/SGP stemmen tegen (15). Het amendement
is verworpen.
 Het amendement ‘De raad in positie’ wordt in stemming gebracht. De fracties van
Inwonersbelangen, Fractie Bakker, Progressief Woerden, STERK Woerden, SP en
VVD stemmen voor (13), de fracties van CDA, D66, LijstvanderDoes en
ChristenUnie/SGP stemmen tegen (16). Het amendement is verworpen.
 Het amendement ‘Tegengaan polarisatie’ wordt in stemming gebracht. De fracties
van Inwonersbelangen, Fractie Bakker, Progressief Woerden, STERK Woerden, D66
en VVD stemmen voor (15), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnieSGP en SP stemmen tegen (14). Het amendement is aangenomen.
 Het amendement ‘Bestrijden eenzaamheid’ wordt in stemming gebracht. De fractie
van LijstvanderDoes stemt tegen (4), de overige fracties stemmen voor (25). Het
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8.

amendement is aangenomen.
Het amendement ‘Terughoudendheid bij opleggen sancties bijstand’ wordt in
stemming gebracht. De fracties van SP en Progressief Woerden stemmen voor (5),
de overige fracties stemmen tegen (24). Het amendement is verworpen.
Het geamendeerde raadsvoorstel (19R.00333) Maatschappelijke Agenda Sociaal
Domein 2019-2022 wordt met algemene stemmen aangenomen.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Indiening moties
 De motie ‘Nederlandse en Woerdense vlag in nieuwe raadszaal Woerden’,
ondertekend door de leden Van Hout (VVD) en Van der Does (LijstvanderDoes),
wordt ingediend.
 De motie ‘Ondersteuningsverklaring zorg voor Woerden’, ondertekend door leden
van alle fracties, wordt ingediend.
Besluit
 Over de motie ‘Nederlandse en Woerdense vlag in nieuwe raadszaal Woerden’
wordt hoofdelijk gestemd. Voor stemmen de leden Bos, Brouwer, Van der Does, Van
Hout, Van Iersel, De Mooij, Van Meurs, Onrust, Verheyen, Vierstra, Vrolijk,
Arentshorst, Van Assem, Bakker en Den Boer (15), tegen stemmen de leden
Boersma (D66), Boersma (Progressief Woerden), Draisma, Franken, Van Hoesel,
Hollemans, Van Meijeren, Van Noort, Noorthoek, Van Soest, Streng, Van Aalst, Van
Altena en Boere (14). De motie is aangenomen. .
 De motie ‘Ondersteuningsverklaring zorg voor Woerden’ wordt in stemming
gebracht. De leden De Mooij (SP), Streng (CDA), Van Hoesel (D66), Van Noort
(Progressief Woerden) en Van der Does (LijstvanderDoes) geven een
stemverklaring. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

9

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 uur.

4 van 5

raadsvergadering| lijst van aanwezigen

fractie
CDA

☒
☒
☒
☒

raadsleden

voorzitter

☒ Victor Molkenboer

John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans
Job van Meijeren

griffier

☒ Mark Tobeas

wethouders

☒ George Becht
☒ Arthur Bolderdijk
☒ Arjan Noorthoek
☒ Tymon de Weger

☒ Rumo van Aalst
☒ Vera Streng
☒ 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
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