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 datum  donderdag 7 maart 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.33 uur 
     

   
   

1. Opening en mededelingen 
   

  

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 De leden Vrolijk (STERK Woerden), Van Meurs (LijstvanderDoes), Van Assem 

(Inwonersbelangen) en Van Altena (D66) zijn afwezig. 

 Mevrouw Franken doet namens de agendacommissie een voorstel aan de raad met 

betrekking tot de agenda van de Politieke avond van 14 maart en de 

raadsvergadering. Zij stelt voor om het bespreekonderwerp Energietransitie/RES te 

agenderen op 21 maart, na afloop van een korte raadsvergadering. De raad stemt in 

met dit voorstel. 
  

   
  

2. Vaststellen agenda 
  

  

 Mevrouw Van Hoesel (D66) stelt voor agendapunt 7 te behandelen als hamerstuk. 

Vanwege de wens tot bespreking vanuit meerdere fracties wordt daar niet mee 

ingestemd. 

 De heer Bos (VVD) stelt voor agendapunt 8 (Initiatiefvoorstel wijzigen schenktijden 

paracommerciële horeca) direct na de hamerstukken te behandelen. De raad stemt 

daarmee in. 

 De raad stelt de agenda met inbegrip van bovenstaande vast. 
  

   
  

3. De inwoner aan het woord 
  

  

De heer Van ‘t Hof biedt de petitie ‘Voortuin 2 Nee’ aan de raad aan. 
  

   
  

4. Raadsvragen 
  

  

1. De heer Bakker (Fractie Bakker) – Evaluatie transitie huisartsenpost naar Leidsche 

Rijn 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen en geeft aan dat dit onderwerp 

mogelijk terug kan komen in de bijeenkomst op 18 april. 

 

2. Mevrouw De Mooij (SP) – Hof van Harmelen 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen. Wethouder De Weger zegt toe een 

laatste aanvullende vraag schriftelijk te beantwoorden. 
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5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 
  

  

 De heer Bakker (Fractie Bakker) maakt bezwaar tegen de beperkte wijze van 

verslaglegging. De heer Bakker stemt niet in met de besluitenlijst. 

 De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 14 februari 2019 

ongewijzigd vast. 
  

   
  

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
  

  

 De heer Bakker (Fractie Bakker) meldt dat de fractie van Inwonersbelangen de 

raadsinformatiebrief inzake de beantwoording van artikel 42-vragen over de 

renovatie Slotenbuurt Zegveld nader wenst te bespreken. De voorzitter meldt dat 

een fractie hiertoe een verzoek in kan dienen bij de agendacommissie. 

 De heer Bakker (Fractie Bakker) maakt een opmerking over de wijze waarop zijn 

vragen aan de Veiligheidsregio Utrecht zijn beantwoord. De voorzitter reageert op de 

wijze van beantwoording, gelet op de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de 

VRU en het college.  

 Het raadsvoorstel (19.00186) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 
  

   
  

5c Vaststellen langetermijnagenda 
  

  

 De heer Boersma (D66) vraagt naar de afhandeling van de motie inzake plastic 

afval. Wethouder De Weger meldt dat de raad in het tweede kwartaal van 2019 

wordt geïnformeerd. 

 De heer Van Aalst (CDA) vraagt naar de (korte) termijn waarop de motie inzake de 

veiligheidsmaatregelen Tournoysveld dient te worden beantwoord. De voorzitter 

geeft aan dat het college een raadsinformatiebrief over dit onderwerp volgende week 

zal behandelen. 

 Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) vraagt het college de status bij de actie 

voor het kader Sociaal Domein / Maatschappelijke Agenda anders te formuleren. 

Wethouder De Weger zegt dit toe. 

 De raad stelt de langetermijnagenda met inbegrip van bovenstaande vast. 
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5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
  

  

 Over het raadsvoorstel (19R.00097) Weigeren verklaring van geen bedenkingen in 

verband met de weigering omgevingsvergunning Meije 300 wordt gestemd. Tegen 

stemmen Fractie Bakker (met stemverklaring) en SP (2), de overige fracties 

stemmen voor (25). Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 De raadsvoorstel inzake benoeming lid Raad van Toezicht Minkema College 

(19R.00146) en Budgetoverheveling 2018 (19R.00070) worden zonder stemming 

aangenomen. 
  

   
  

8.  Initiatiefvoorstel m.b.t. wijzigen schenktijden paracommerciële horeca 
  

  

Indiening amendement 

Het amendement ‘Schenktijden tot 2.00 uur’ wordt ingediend door lid Van Soest (CDA). 

 

Besluit 

 Over het amendement ‘Schenktijden tot 2.00 uur’ wordt gestemd. Lid Brouwer 

(ChristenUnie, met stemverklaring), lid Van Iersel (LijstvanderDoes) en de fracties 

STERK Woerden en Progressief Woerden stemmen tegen (8), de overige 

leden/fracties stemmen voor (19). Het amendement is aangenomen. 

 Over het, door het amendement gewijzigde, initiatiefvoorstel (18.025127) Wijzigen 

schenktijden paracommerciële horeca wordt gestemd. De leden Brouwer 

(ChristenUnie/SGP), Van Iersel (LijstvanderDoes, met stemverklaring) en de fractie 

van STERK Woerden stemmen tegen (4), de overige leden/fracties stemmen voor 

(23). Het initiatiefvoorstel is aangenomen. 
  

   
  

6. Raadsvoorstel aanwijzing locaties haalbaarheidsonderzoek 

schuifruimte en vestiging voorkeursrecht Wvg 
  

  

Indiening moties 

 De motie ‘Afwegingscriteria schuifruimte voor Woerdense bedrijven’ wordt ingediend 

door alle aanwezige fracties, met uitzondering van Fractie Bakker. 

 De motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: Van 

Ooijen’ wordt ingediend door alle aanwezige fracties, met uitzondering van Fractie 

Bakker 

 De motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: Werklint’ 

wordt ingediend door alle aanwezige fracties, met uitzondering van Fractie Bakker. 

 De motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: 

Barwoutswaarder West’ wordt ingediend door VVD, LijstvanderDoes en SP. 

 De motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: 

Westelijke Randweg NU’ wordt ingediend door Fractie Bakker en SP (tevens 

ondersteund door fractie Inwonersbelangen, niet ter vergadering aanwezig). 
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Besluit 

 Over het raadsvoorstel (19R.00051) Aanwijzing locaties haalbaarheidsonderzoek 

schuifruimte en vestiging voorkeursrecht Wvg wordt gestemd. Tegen stemmen 

Fractie Bakker (met stemverklaring) en SP (2), de overige fracties stemmen voor 

(25). Het voorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Afwegingscriteria schuifruimte voor Woerdense bedrijven’ wordt zonder 

stemming aangenomen. 

 De motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: Van 

Ooijen’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 Over de motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: 

Werklint’ wordt gestemd. Tegen stemt Fractie Bakker (1), de overige fracties 

stemmen voor (26). De motie is aangenomen. 

 Over de motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: 

Barwoutswaarder West’ wordt gestemd. De fracties VVD, LijstvanderDoes, Fractie 

Bakker en SP stemmen voor (8), de overige aanwezige fracties stemmen tegen (19). 

De motie is verworpen. 

 Over de motie ‘Toevoeging zoeklocatie schuifruimte voor Woerdense bedrijven: 

Westelijke Randweg NU’ wordt gestemd. Voor stemmen de fracties VVD, SP en 

Fractie Bakker (5), de overige aanwezige fracties stemmen tegen (22). De motie is 

verworpen. 
  

   
  

7. Raadsvoorstel Zienswijze op de kaderbrief 2020 en verder Ferm Werk  
  

  

Over het raadsvoorstel (19R.00055) Zienswijze op de kaderbrief 2020 en verder Ferm 

Werk wordt gestemd. De fracties van SP en VVD stemmen tegen (4), de overige 

aanwezige fracties stemmen voor (23). Het raadsvoorstel is aangenomen.  
  

   
  

9. Motie Bomen in beeld 
  

  

Indiening motie 

De motie ‘Bomen in beeld’ wordt ingediend door de fracties Progressief Woerden, 

Fractie Bakker, SP, VVD en STERK Woerden (tevens ondersteund door fractie 

Inwonersbelangen, niet ter vergadering aanwezig). 

 

De motie wordt ter vergadering aangepast. 

 

Besluit 

Over de motie ‘Bomen in beeld’ wordt gestemd. De fracties van CDA, ChristenUnie/SGP 

en D66 stemmen tegen (12), de overige aanwezige fracties voor (15). De motie is 

aangenomen. 
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10. Moties woningbouwontwikkelingen 
  

  

Wegens tijdgebrek wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar de 

raadsvergadering van 21 maart 2019. 
  

   
  

11. Motie Compensatie verhoging energierekening 2019 
  

  

Wegens tijdgebrek wordt de behandeling van dit agendapunt doorgeschoven naar de 

raadsvergadering van 21 maart 2019. 
  

   
   

   

12. Sluiting 
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.33 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     

       


