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 datum  donderdag 11 juli 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.20 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De leden Van Aalst (CDA), Van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), De Mooij (SP), Van Soest (CDA) en Visser 

(LijstvanderDoes) zijn verhinderd. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Installatie fractieassistent 

De heer J.J.J. (Joppe) Dingemanse legt ten overstaan de raad de eed af en is 

geïnstalleerd als fractieassistent voor de fractie van ChristenUnie-SGP. 

 

4. De inwoner aan het woord 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken.  

 

5. Raadsvragen 

1. De heer Bakker (Fractie Bakker), de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en de 

heer Van der Does (LijstvanderDoes) inzake huisartsenpost 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de gestelde vragen. Hij geeft aan dat de 

overeenkomsten doorlopen.  

 

2. Mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) inzake processierupsen in Woerden 

Wethouder Bolderdijk beantwoordt de gestelde vragen. 

 

3. De heer Bakker (Fractie Bakker) inzake woningbouw op Middelland 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen en geeft aan dat het college en het 

Antonius Ziekenhuis in september de raad zullen informeren. 
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6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 juni 2019 en de 

Politieke Avond van 4 juli 2019 ongewijzigd vast. 

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.00561) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. herziening van de heffingssystematiek van diverse belastingen (19r.00419) 

2. vaststellen bestemmingsplan Van Teylingenweg 74 (19r.00495) 

3. vaststellen bestemmingsplan Van Teylingenweg 100 (19r.00494) 

4. vaststelling meerjarenperspectief grondbedrijf 2019 (MPG 2019), bijlage jaarschijven 

bij het MPG 2019 en kredietaanvraag 2019 - 2020 (19r.00309) 

5. jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Woerden (19r.00435), met inbegrip van 

de gewaarmerkte jaarstukken en de controleverklaring 

6. bestemmingsplan WeidZegveld (19r.00463) 

7. wijziging tarieventabel van de Verordening reinigingsheffingen 2019 (19r.00240, 

versie van 9 juli 2019) 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

7. Raadsvoorstel benoeming leden Rekenkamercommissie en ontslagverlening 

secretaris 

Besluit 

 Het raadsvoorstel (19R.00545) Benoeming leden Rekenkamercommissie wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 De raad besluit mevrouw L. van Beek ontslag te verlenen als secretaris van de 

Rekenkamercommissie (19R.00589). 

De heren Blok, Dijk en Wever leggen vervolgens de verklaring en belofte af. 
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8. Raadsvoorstel financiële dekking tegenvallers reconstructie Slotenbuurt 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Dekking tegenvaller reconstructie Slotenbuurt’, ondertekend door 

de leden Boersma (Progressief Woerden), Draisma (CDA), Van Hoesel (D66), Van 

der Wind (ChristenUnie/SGP), Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker) en Vrolijk 

(STERK Woerden), wordt ingediend. 

 De motie ‘Evaluatie reconstructies openbare ruimte’, ondertekend door de leden 

Boere (CDA), Den Boer (STERK Woerden), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), Van 

der Does (LijstvanderDoes) en Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend. 

 Een amendement op de motie ‘Evaluatie reconstructies openbare ruimte’, 

ondertekend door lid Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend.  

 

Toezegging 

Wethouder Bolderdijk zegt toe bij de jaarstukken 2020 de raad te informeren over de 

stand van zaken, zowel financieel als in uitvoering, rond grootschalige bouwprojecten en 

renovaties, die over een bestuursperiode heen gaan.  

 

Het amendement op de motie ‘Evaluatie reconstructies openbare ruimte’ wordt 

ingetrokken n.a.v. de toezegging van de wethouder. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Dekking tegenvaller reconstructie Slotenbuurt’ wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

 He geamendeerde raadsvoorstel (19R.00467) Financiële dekking tegenvallers 

Slotenbuurt Zegveld wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 De motie ‘Evaluatie reconstructies openbare ruimte’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

9. Raadsvoorstel strategienota Verkeersvisie 2030 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Metingen gebruiken voor modellen geluidsoverlast en 

luchtkwaliteit’, ondertekend door de leden Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie 

Bakker), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Geen lagere parkeernorm in nieuwe wijken’, ondertekend door de 

leden Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend. 

 De motie ‘Heldere afspraken over parkeernorm’, ondertekend door de leden Van 

Meijeren (CDA), Van der Wind (ChristenUnie/SGP) en Van Leeuwen 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend. 
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 De motie ‘Eenrichtingsverkeer’, ondertekend door de leden Van Altena (D66) en 

Vrolijk (STERK Woerden), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Metingen gebruiken voor modellen geluidsoverlast en 

luchtkwaliteit’ wordt in stemming gebracht. De fracties van VVD, Inwonersbelangen 

en Fractie Bakker stemmen voor (5), de overige fracties stemmen tegen (21). Het 

amendement is verworpen. 

 Het amendement ‘Geen lagere parkeernorm in nieuwe wijken’ wordt in stemming 

gebracht. De fracties van VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker stemmen voor 

(5), de overige fracties stemmen tegen (21). Het amendement is verworpen. 

 Het raadsvoorstel (19R.00260) Strategienota Verkeersvisie 2030 wordt in stemming 

gebracht. De leden Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker), Vierstra (Progressief 

Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen) geven een stemverklaring. De fracties 

van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie-SGP, STERK Woerden en D66 stemmen 

voor (17), de fracties van Inwonersbelangen, VVD, Fractie Bakker en Progressief 

Woerden stemmen tegen (9). Het raadsvoorstel is aangenomen.  

 De motie ‘Heldere afspraken over parkeernorm’ wordt in stemming gebracht. De 

fracties van Inwonersbelangen, VVD en Fractie Bakker stemmen tegen (5), de 

overige fracties stemmen voor (21). De motie is aangenomen. 

 De motie ‘Eenrichtingsverkeer’ wordt in stemming gebracht. De fracties van D66, 

CDA, STERK Woerden en Progressief Woerden stemmen voor (15), de fracties van 

LijstvanderDoes, ChristenUnie-SGP, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD 

stemmen tegen (11). De motie is aangenomen. 

 

10. Motie Haagbeuk 

Indiening motie 

De motie ‘Haagbeuk’, ondertekend door de leden Onrust (VVD), Van Assem 

(Inwonersbelangen), Boersma (Progressief Woerden), Van der Does (LijstvanderDoes), 

Bakker (Fractie Bakker) en Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. 

 

Toezegging 

Wethouder De Weger zegt toe dat de boom blijft staan tot de raad geïnformeerd is over 

de uitkomst van gesprekken met betrokken partijen. Indien de gesprekken niet leiden tot 

een gedragen oplossing zal het college, eventueel na consultatie van een onafhankelijke 

deskundige, een advies aan de raad voorleggen. 

 

De motie wordt ingetrokken n.a.v. de toezegging van de wethouder. 
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11. Motie Geen ballonnen in het milieu 

Indiening motie 

De motie ‘Geen ballonnen in het milieu’, ondertekend door de leden Vierstra 

(Progressief Woerden), Boere (CDA), Verheyen (STERK Woerden), Boersma (D66) en 

Noorthoek (ChristenUnie-SGP), wordt ingediend. 

 

Besluit 

De motie ‘Geen ballonnen in het milieu’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Inwonersbelangen en VVD stemmen tegen (4), de overige fracties stemmen voor (22). 

De motie is aangenomen. 

 

--- de heer Van Iersel (LijstvanderDoes) verlaat de vergadering --- 
 

12. Motie Leren en verbeteren sturing sociaal domein 

Indiening motie 

De motie ‘Leren en verbeteren sturing sociaal domein’, ondertekend door de leden Van 

Noort (Progressief Woerden) en Onrust (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

De motie ‘Leren en verbeteren sturing sociaal domein’ wordt in stemming gebracht. De 

heer Hollemans (CDA) geeft een stemverklaring. De fracties van Inwonersbelangen, 

Fractie Bakker, Progressief Woerden, VVD en mevrouw Verheyen (STERK Woerden) 

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

heer Den Boer (STERK Woerden) en mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) stemmen 

tegen (15). De motie is verworpen. 

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.20 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     

       


