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 datum  donderdag 26 september 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.25 uur 

 

1a Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

1b Aanbieden programmabegroting 2020-2023 

Wethouder Bolderdijk biedt de programmabegroting 2020-2023 aan de raad aan. 

 

2. Vaststellen agenda 

De motie ‘Teletolk’ (onderdeel van agendapunt 10) wordt vanwege de aanwezigheid van 

een tolk direct na agendapunt 2 behandeld. De agenda wordt voor het overige conform 

vastgesteld. 

 

10a Motie vreemd aan de orde – motie Teletolk 

De motie ‘Teletolk’, ondertekend door leden Franken (Progressief Woerden), Van 

Hoesel (D66), Streng (CDA), Den Boer (STERK Woerden), Noorthoek (ChristenUnie-

SGP) en De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 

Besluit 

De motie ‘Teletolk’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 

3. Installatie fractieassistent 

Mevrouw J. (Jeanet) de Mari legt ten overstaan van de raad de verklaring en belofte af, 

waarmee zij geïnstalleerd is als fractieassistent voor de fractie van Inwonersbelangen. 

 

4. De inwoner aan het woord 

Mevrouw N. Sieffers (Stichting UW Ouderplatform) en mevrouw M. Kompier spreken de 

raad toe over knelpunten voor ouders en kinderen bij regionale inkoop Jeugdhulp en 
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Wmo. De presentatie is toegevoegd aan de stukken bij het agendapunt. Vervolgens 

worden vragen gesteld aan wethouder De Weger vanuit de raad.  

 

5. Raadsvragen 

1. Mevrouw De Mooij (SP) - informatievoorziening 

Burgemeester Molkenboer beantwoordt namens het college de gestelde vragen. Hij zegt 

toe dat een dergelijke vertraging in de beantwoording van schriftelijke vragen in het 

vervolg niet meer zal plaatsvinden. 

 

2. Mevrouw De Mooij (SP) - Bonaventurakerk 

Wethouder Bolderdijk beantwoordt de gestelde vragen. De heer Bakker (Fractie Bakker) 

stelt een aantal technische vragen die nog schriftelijk beantwoord zullen worden. 

 

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 11 juli en 5 september 

2019 en van de Politieke Avond van 12 september 2019 ongewijzigd vast. 

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.00726) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) overweegt een 

agenderingsverzoek in te dienen voor raadsinformatiebrief (19R.00311) herstel 

bouwkundige gebreken schoolgebouw Steinhagenseweg en sporthal Snellerpoort. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 
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6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

 (19r.00146) benoeming leden raad van toezicht Minkema college 

 (19r.00475) wijziging algemene plaatselijke verordening (APV) [stemverklaring de 

heer Van Hout (VVD) namens zijn fractie inzake het verbod op oplaten van 

ballonnen] 

 (19r.00481) benoeming lid raad van toezicht Stichting Klasse 

 (19r.00582) begrotingswijzigingen ODrU 

 (19r.00619) beslissing op bezwaarschriften tegen vestiging voorkeursrecht Voortuin 

II, Putkop III en Burg. van Zwietenweg 

 (19r.00566) onderzoeksvoorstel naar stimulering onderzoeksjournalistiek 

 (19r.00591) Economisch Actieplan 2019-2022 

 (19r.00536) vaststelling bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 80 Zegveld) 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

7. Raadsvoorstel Startnotitie regionale energie strategie 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Startnotitie RES A’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend. 

 Het amendement ‘Startnotitie RES B’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend. 

 Het amendement ‘Startnotitie RES C’, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt 

ingediend.  

 Het amendement ‘Startnotitie RES’, ondertekend door de leden Verheyen (STERK 

Woerden), Boere (CDA), De Mooij (SP) en Boersma (Progressief Woerden), wordt 

ingediend. 

 De motie ‘Woerdense kaders voor invulling conceptbod RES’, ondertekend door lid 

Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend. 

 De motie ‘50% lokaal eigenaarschap’, ondertekend door leden Boersma (D66), 

Noorthoek (ChristenUnie-SGP), Van der Does (LijstvanderDoes), Marguerite 

Boersma (Progressief Woerden), Onrust (VVD) en De Mooij (SP), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder De Weger geeft aan dat hij de aangenomen amendementen en moties zal 

meenemen naar de U16 in een zienswijze. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Startnotitie RES A’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met algemene stemmen aangenomen. 
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 Het amendement ‘Startnotitie RES B’, wordt in stemming gebracht. De fracties van 

SP, Fractie Bakker, STERK Woerden en LijstvanderDoes stemmen voor (10), de 

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

Inwonersbelangen stemmen tegen (21). Het amendement is verworpen.  

 Het amendement ‘Startnotitie RES C’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

SP, STERK Woerden en LijstvanderDoes stemmen voor (9), de overige fracties 

tegen (22). Het amendement is verworpen. 

 Het amendement ‘Startnotitie RES’, wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Inwonersbelangen en D66 en lid Franken (Progressief Woerden) stemmen tegen (5), 

de overige fracties en overige leden van de fractie Progressief Woerden stemmen 

voor (26). Het amendement is aangenomen. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel (19R.00618) Startnotitie regionale energie 

strategie wordt in stemming gebracht. Tegen stemmen de fracties van VVD, 

Inwonersbelangen en Fractie Bakker (5), de overige fracties stemmen voor (26). Het 

raadsvoorstel is aangenomen.  

 De motie ‘Woerdense kaders voor invulling conceptbod RES’ wordt in stemming 

gebracht. De fracties van SP, Inwonersbelangen, Fractie Bakker, LijstvanderDoes en 

VVD stemmen voor (11), de overige fracties stemmen tegen (20). De motie is 

verworpen.  

 De motie ‘50% lokaal eigenaarschap’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Inwonersbelangen en Fractie Bakker stemmen tegen (2), de overige fracties 

stemmen voor (29). De motie is aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Horecabeleidskader 

Indiening motie 

De motie ‘Bredere samenwerking met horeca’, ondertekend door leden Van Noort 

(Progressief Woerden), Bos (VVD), Van Hoesel (D66) en Bakker (Fractie Bakker), wordt 

ingediend. De motie wordt ter vergadering aangepast. 

 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (19R.00572) Horecabeleidskader wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 De motie ‘Bredere samenwerking met horeca’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van Inwonersbelangen, Fractie Bakker, Progressief Woerden, D66, SP, 

ChristenUnie-SGP en VVD stemmen voor (16), de fractie van CDA, LijstvanderDoes 

en STERK Woerden stemmen tegen (15). De motie is aangenomen. 

 

--- Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) verlaat de vergadering ---  
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9. Raadsvoorstel recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwerp-jaarrekening 

2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 

Indiening moties/amendementen 

De motie ‘Kritisch volgen gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse 
Groenlanden’, ondertekend door leden Bos (VVD), Verheijen (STERK Woerden), De 
Mooij (SP) en Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend.  
 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (19R.00597) Recreatieschap Stichtse Groenlanden ontwerp-

jaarrekening 2018 en ontwerp-programmabegroting 2020 wordt zonder stemming 

aangenomen.  

 De motie ‘Kritisch volgen gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse 

Groenlanden’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 

10b Moties vreemd aan de orde van de dag 

De moties ‘Beperking vuurwerkoverlast’, ‘Waarborg keuzevrijheid van zorgvragers in de 

nieuwe inkoop’, Waarborgen voor (zorg)personeel bij gunningsprocedures’, ‘Waarborg 

continuïteit bij aanbesteding/nieuwe inkoop (jeugd)zorg, WMO’, ‘Geen (Europese) 

aanbesteding voor de (jeugd)zorg’ en ‘Meerwaarde van ervaringsdeskundigheid’ worden 

in verband met tijdgebrek in een nieuwe vergadering behandeld. 

 

Deze raadsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019, voorafgaand 

aan de begrotingsmarkt, van 20.00 tot 21.00 uur. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 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     

       


