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 datum  donderdag 14 februari 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.40 uur 
     

   
   

1. Opening en mededelingen 
   

  

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 Mevrouw Streng (CDA), mevrouw Van Altena (D66), de heer Vierstra (Progressief 

Woerden), de heer Brouwer (ChristenUnie-SGP), de heer Bos (VVD) en de heer Van 

Hout (VVD) zijn verhinderd.  

 De burgemeester deelt mede dat op dinsdag 12 maart een debattraining voor de 

raad zal plaatsvinden. 
  

   
  

2. Vaststellen agenda 
  

  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
  

   
  

3. De inwoner aan het woord 
  

  

 Mevrouw De Boer spreekt in over de voorgenomen raadsbehandeling van het 

raadsvoorstel ‘Weigeren verklaring van geen bedenkingen in verband met de 

weigering omgevingsvergunning Meije 300’.  

 Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) spreekt namens de heer Van der Waaij, 

een inwoner die wegens ziekte niet ter vergadering aanwezig kan zijn, over het 

opheffen van de bushalte aan de Amsterdamlaan. 
  

   
  

4. Raadsvragen 
  

  

1. Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) inzake opheffen bushalte Amsterdamlaan 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. 

2. Mevrouw De Mooij (SP) inzake Hof van Harmelen (ook namens Progressief 

Woerden, STERK Woerden, VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker). 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. Hij nodigt de vragenstellers uit voor 

een gesprek. 
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5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
  

  

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 17 januari 2019 en de 

Politieke Avonden van 10 januari 2019 en 24 januari 2019 ongewijzigd vast. 
  

   
  

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
  

  

Het raadsvoorstel (19R.00142) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

5c Vaststellen langetermijnagenda 
  

  

 De heer Bakker (Fractie Bakker) vraagt naar de planning voor een nieuw afvalbeleid. 

Wethouder De Weger beantwoordt de vraag. 

 Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) stelt de planning voor een kadernotitie 

voor het Sociaal Domein aan de orde. Dit onderwerp wordt toegevoegd aan lta. De 

wijze van informatievoorziening door het college aan de raad komt aan de orde in de 

vergadering van het presidium. 

De raad stelt de langetermijnagenda vast met inbegrip van het bovengenoemde. 
  

   
  

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
  

  

De raadsvoorstellen: 

1. (19R.00007) Zienswijzen kadernota 2020 en regionaal risicoprofiel 2020-2023 VRU 

(Veiligheidsregio Utrecht) 

2. (19R.00064) Wijziging van bestuurlijke vertegenwoordiging in bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden  

3. (19R.00066) Wijziging gemeenschappelijke regeling OdrU als gevolg van 

gemeentelijke herindeling Vijfheerenlanden 

4. (19R.00001) Naamgeving ‘Stadhuis’ wordt ‘Gemeentehuis’ 

5. (19R.00036) Zienswijze op kaderbrief GGDrU 2020 

6. (19R.00804) Financieel resultaat BRAVO programma 

7. (18R.00543) Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 en uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2019-2020. *Mevrouw Franken (Progressief Woerden) geeft een 

stemverklaring namens haar fractie en geeft een kanttekening bij het gevolgde 

participatieproces.* 

8. (19R.00127) Bekrachtiging geheimhouding twee bijlagen inzake raadsvoorstel 

schuifruimte 

9. (19R.00105) Bekrachtiging geheimhouding stukken inzake tijdelijke sluiting 

bedrijfspanden 

worden zonder stemming aangenomen. 
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6. Raadsvoorstellen notitie Financiële Sturing 2019 en Financiële 

Verordening 2019  
  

  

Indiening amendementen 

 Het amendement ‘Verantwoording en melding financiële afwijkingen > € 100.000,-‘ 

van de fracties van CDA, D66, ChristenUnie-SGP, VVD, Progressief Woerden, 

Inwonersbelangen, SP en STERK Woerden wordt ingediend op het raadsvoorstel 

Financiële Verordening 2019. 

 Het amendement ‘Verantwoorden financiële afwijkingen t.o.v. de begroting’ van de 

fracties van CDA, D66, ChristenUnie-SGP, VVD, Progressief Woerden, 

Inwonersbelangen, SP en STERK Woerden wordt ingediend op het raadsvoorstel 

Notitie Financiële Sturing 2019. 

 Het amendement ‘Notitie Financiële Sturing 2019’ van de fracties van Fractie 

Bakker, Inwonersbelangen en SP wordt ingediend op het raadsvoorstel Notitie 

Financiële Sturing 2019. 

De drie amendementen worden ter vergadering aangepast. 

 

Besluit 

 Over het amendement ‘Verantwoording en melding financiële afwijkingen > € 

100.000,-’ wordt gestemd. De fractie van LijstvanderDoes stemt tegen (5), de 

overige fracties stemmen voor (20). Het amendement is aangenomen. 

 Over het raadsvoorstel (18R.00856) Financiële beleids- en beheersverordening 2019 

wordt gestemd. De fractie van LijstvanderDoes stemt tegen (5), de overige fracties 

stemmen voor (20). Het, door het amendement gewijzigde, raadsvoorstel is 

aangenomen. 

 Over het amendement ‘Verantwoorden financiële afwijkingen t.o.v. de begroting’ 

wordt gestemd. De fractie van LijstvanderDoes stemt tegen (5), de overige fracties 

stemmen voor (20). Het amendement is aangenomen.  

 Over het amendement ‘Notitie Financiële Sturing’ wordt gestemd. De fracties van 

VVD, STERK Woerden, Inwonersbelangen, Progressief Woerden, Fractie Bakker en 

SP stemmen voor (10), de fracties van CDA, D66, ChristenUnie-SGP en 

LijstvanderDoes stemmen tegen (15). Het amendement is verworpen.  

 Over het raadsvoorstel (19R.00019) notitie Financiële Sturing 2019 wordt gestemd. 

De fracties van LijstvanderDoes en Fractie Bakker stemmen tegen (6), de overige 

fracties stemmen voor (19). Het, door het amendement gewijzigde, raadsvoorstel is 

aangenomen. 
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7. Motie Maatregelen overlast winkelcentrum Tournoysveld / Motie Brede 

aanpak overlast 
  

  

Indiening moties 

 De motie ‘Extra maatregelen tegen overlast en vernielingen rondom winkelcentrum 

Tournoysveld’ van de fracties van VVD, LijstvanderDoes, CDA, SP, Fractie Bakker, 

ChristenUnie-SGP en Inwonersbelangen wordt ingediend.  

 De motie ‘Brede aanpak overlast’ van de fracties van Progressief Woerden en SP 

wordt ingediend.  

 

Besluit 

 De motie ‘Extra maatregelen tegen overlast en vernielingen rondom winkelcentrum 

Tournoysveld’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 Over de motie ‘Brede aanpak overlast’ wordt gestemd. De fracties van Progressief 

Woerden, VVD, SP en Fractie Bakker stemmen voor (6), de overige fracties 

stemmen tegen (19). De motie is verworpen. 
  

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

 
  

10. Motie ’We mogen nergens heen, we moeten naar Vught’, zwarte 

bladzijden in de Woerdense historie 
  

  

Indiening motie 

De motie ‘We mogen nergens heen, we moeten naar Vught’, zwarte bladzijden in de 
Woerdense historie’ van de SP-fractie wordt ingediend. 
 

Besluit 

Over de motie wordt gestemd. De fractie van SP stemt voor (1), de overige fracties 
tegen (23). De motie is verworpen. 
  

   
  

8. Motie gemeenteraad Woerden kiest zelf voor RES-Regio 
  

  

Indiening motie 

De motie ‘Gemeenteraad Woerden kiest zelf voor RES-Regio’ van de fracties van 
Fractie Bakker, SP en Inwonersbelangen wordt ingediend.  
 

Besluit 

Over de motie wordt gestemd. De fracties van Fractie Bakker, Inwonersbelangen, SP, 
Progressief Woerden en VVD stemmen voor (7), de fracties van CDA, D66, 
ChristenUnie-SGP, STERK Woerden en LijstvanderDoes stemmen tegen (17). De motie 
is verworpen. 
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9. Motie Bomen in beeld 
  

  

Wegens tijdgebrek wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar de 
raadsvergadering van 7 maart 2019. 
  

   
  

11. Moties Woningbouwontwikkelingen 
  

  

Wegens tijdgebrek wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar de 

raadsvergadering van 7 maart 2019. 
  

   
   

12. Sluiting 
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 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     

       


