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 datum  donderdag 27 juni 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 23.45 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

 De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 De leden Van Iersel (LijstvanderDoes), Boersma (D66) en De Mooij (SP) zijn 

verhinderd. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer Ten Hoor spreekt de raad toe over Amaliahof/Willem-Alexanderlaan te 

Harmelen. De presentatie is toegevoegd aan de stukken bij het agendapunt. 

 

4. Raadsvragen 

1. Van Assem (Inwonersbelangen) – gebiedsmanager Utrecht 

Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 juni 2019 en de Politieke 

Avond van 13 juni 2019 ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

 De heer Bakker (Fractie Bakker) wenst de raadsinformatiebrief (19R.00511) 

‘Onderzoek onvolkomenheid jeugdzorg in de begroting’ te bespreken op een 

Politieke Avond. Hij dient daarvoor een motivering in bij de agendacommissie. 

 Het raadsvoorstel (19R.00539) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 
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5c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

Het raadsvoorstel (19R.00481) herbenoeming leden Raad van Toezicht Stichting Klasse 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Scenario 1 parkeren Westdam/Oostsingel in Woerden’, 

ondertekend door de leden Van Altena (D66), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), 

Vierstra (Progressief Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Onderzoek schuine parkeerplaatsen Westdampark’, ondertekend 

door de leden Bos (VVD), Van Meijeren (CDA), De Mooij (SP), Vrolijk (STERK 

Woerden) en Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Behoud bomen bij scenario 2’, ondertekend door de leden Van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), Den Boer (STERK Woerden) en Bos (VVD), wordt 

ingediend. 

 De motie ‘Verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’, ondertekend door de 

leden Van Meijeren (CDA), Bos (VVD), Van der Does (LijstvanderDoes), Van Altena 

(D66) en Vrolijk (STERK Woerden), wordt ingediend. Deze motie wordt ter 

vergadering op verzoek van de fractie van Progressief Woerden aangevuld, waarna 

de motie wordt medeondertekend door de heer Vierstra (Progressief Woerden). 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Scenario 1 parkeren Westdam/Oostsingel in Woerden’ wordt in 

stemming gebracht. De fracties van Inwonersbelangen, Progressief Woerden, D66 

en ChristenUnie/SGP stemmen voor (10), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, 

STERK Woerden, Fractie Bakker en VVD stemmen tegen (18). Het amendement is 

verworpen.  

 Het amendement ‘Onderzoek schuine parkeerplaatsen Westdampark’ wordt in 

stemming gebracht. De fracties van CDA, ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, 

STERK Woerden en VVD stemmen voor (20), de fracties van Inwonersbelangen, 

Fractie Bakker, Progressief Woerden en D66 stemmen tegen (8). Het amendement 

is aangenomen. 

 Het amendement ‘Behouden boom bij scenario 2’ wordt in stemming gebracht. De 
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fracties van D66 en ChristenUnie/SGP stemmen tegen (5), de overige fracties 

stemmen voor (23). Het amendement is aangenomen. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden’ 

(19R.00205) wordt in stemming gebracht. De fracties van Inwonersbelangen, 

Progressief Woerden en ChristenUnie/SGP stemmen tegen (8), de overige fracties 

stemmen voor (20). Het raadsvoorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Verkeerssituatie in de Nieuwstraat in parkeerbeleid’ wordt in stemming 

gebracht. Alle fracties stemmen voor, met uitzondering van de fractie van D66, die 

zich onthoudt van stemming (26-2). De motie is aangenomen.  

 

7. Raadsvoorstel initiatief planontwikkeling Wagenstraat  

Indiening amendement 

Het amendement ‘Vaststellen startnotitie en ontwikkelen realistische scenario’s 

Wagenstraat’, ondertekend door de leden Van der Wind (ChristenUnie/SGP), Hollemans 

(CDA), Vierstra (Progressief Woerden), Van Leeuwen (LijstvanderDoes), Van Altena 

(D66), Bos (VVD) en Vrolijk (STERK Woerden), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder Becht zegt toe de raad te informeren over scenario’s te delen die 
‘gesneuveld’ zijn bij de keuze voor de voor te leggen scenario’s aan de raad. 
 

Besluit 

 Het amendement ‘Vaststellen startnotitie en ontwikkelen realistische scenario’s 

Wagenstraat’ wordt in stemming gebracht. De fractie van Inwonersbelangen stemt 

tegen het voorstel (1), de overige fracties stemmen voor (27). Het amendement is 

aangenomen. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Initiatief planontwikkeling Wagenstraat’ 

(19R.00328) wordt in stemming gebracht. De fractie van Inwonersbelangen stemt 

tegen het voorstel (1), de overige fracties stemmen voor (27). Het raadsvoorstel is 

aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst Oudewater-Woerden (DVO) 

Indiening motie 

De motie ‘Aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater’, 

ondertekend door de leden Brouwer (ChristenUnie/SGP), Draisma (CDA), Franken 

(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen), Van Hoesel (D66), Van Hout 

(VVD) en Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. De motie wordt aangepast ter 

vergadering. 
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Besluit 

 Het raadsvoorstel ‘Dienstverleningsovereenkomst Oudewater-Woerden (DVO)’ 

(19R.00367) wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 De motie ‘Aanpassingen Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Oudewater’ wordt 

met algemene stemmen aangenomen.  

 

9. Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage (juni-overleg) 

Indiening moties/amendementen 

 Het amendement ‘Richting voor sluitend maken begroting 2020-2023’, ondertekend 

door de leden Draisma (CDA), Van Meijeren (CDA), Brouwer (ChristenUnie/SGP), 

Van der Does (LijstvanderDoes) en Van Altena (D66), wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Tekorten niet dekken uit ozb-verhoging’, ondertekend door de 

leden Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker), en Van Assem (Inwonersbelangen), 

wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Amendement werk-met-werk voor schuifruimte, westelijke 

randweg en Rietveldbrug’, ondertekend door lid Van Assem (Inwonersbelangen), 

wordt ingediend. 

 Het amendement ‘Financiële gezondheid op termijn’, ondertekend door de leden Van 

Hoesel (D66), Draisma (CDA), Van Hout (VVD), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), 

Boersma (Progressief Woerden) en Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. 

 De motie ‘Onderzoek verkeersveiligheid wielerparkoers’, ondertekend door de leden 

Hollemans (CDA), Van der Wind (ChristenUnie/SGP), Bos (VVD), Van Assem 

(Inwonersbelangen), Bakker (Fractie Bakker) en Verheyen (STERK Woerden), wordt 

ingediend. 

 De motie ‘Actie Steenbreek’, ondertekend door lid Van der Does (LijstvanderDoes), 

wordt ingediend. Deze motie wordt ter vergadering ingetrokken in verband met de 

gewenste nadere uitwerking door de indiener. 

 De motie ‘Bij-vriendelijke gemeente Woerden’, ondertekend door lid Van der Does 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 De motie ‘Onvermijdbare uitgaven’, ondertekend door de leden Boersma 

(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen) en Van Hout (VVD), wordt 

ingediend. 

 De motie ‘Niet gehonoreerde ambities’, ondertekend door de leden Boersma 

(Progressief Woerden), Brouwer (ChristenUnie/SGP), Bakker (Fractie Bakker) en 

Van Hout (VVD), wordt ingediend. 

 De motie ‘Duidelijkheid over oplossingsrichting tekorten vóór zomerreces’, 

ondertekend door de leden Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker), Van Noort 

(Progressief Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend.  

 Ter vergadering wordt een motie van treurnis ingediend, ondertekend door de leden 

Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker), Van Noort (Progressief Woerden) en Van 
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Assem (Inwonersbelangen). 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Richting voor sluitend maken begroting 2020-2023’ wordt in 

stemming gebracht. De fracties van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP en 

D66 stemmen voor (16), de fractie van Progressief Woerden, VVD, STERK 

Woerden, Fractie Bakker en Inwonersbelangen stemmen tegen (12). Het 

amendement is aangenomen. 

 Het amendement ‘Tekorten niet dekken uit ozb-verhoging’ wordt in stemming 

gebracht. De fractie van Inwonersbelangen, STERK Woerden, Fractie Bakker en 

VVD stemmen voor (8), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP, 

Progressief Woerden en D66 stemmen tegen (4). Het amendement is verworpen.  

 Het amendement ‘Amendement werk-met-werk voor schuifruimte, westelijke 

randweg en Rietveldbrug’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD stemmen voor (5), de overige fracties 

stemmen tegen (23). Het amendement is verworpen. 

 Het amendement ‘Financiële gezondheid op termijn’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Voorjaarsrapportage (voorheen juni-overleg)’ 

(19R.00339) wordt in stemming gebracht. De fracties van CDA, LijstvanderDoes, 

ChristenUnie/SGP en D66 stemmen voor (16), de fracties van Progressief Woerden, 

VVD, STERK Woerden, Fractie Bakker en Inwonersbelangen stemmen tegen (12). 

Het voorstel is aangenomen. 

 De motie ‘Onderzoek verkeersveiligheid wielerparkoers’ wordt in stemming gebracht. 

De fractie van D66 stemt tegen (2), de overige fracties stemmen voor (26). De motie 

is aangenomen. 

 De motie ‘Bij-vriendelijke gemeente Woerden’ wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 De motie ‘Niet gehonoreerde ambities’ wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 De motie ‘Onvermijdbare uitgaven’ wordt in stemming gebracht. De fracties van 

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

stemmen voor (12), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP en 

D66 stemmen tegen (16). De motie is verworpen.  

 De motie ‘Duidelijkheid over oplossingsrichting tekorten vóór zomerreces’ wordt in 

stemming gebracht. De fracties van Progressief Woerden, VVD, STERK Woerden, 

Fractie Bakker en Inwonersbelangen stemmen voor (12), de fracties van CDA, 

LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP en D66 stemmen tegen (16). De motie is 

verworpen. 

 De motie van treurnis inzake gevolgde proces bij Voorjaarsnota 2019 wordt in 

stemming gebracht. De fracties van Progressief Woerden, VVD, Fractie Bakker en 

Inwonersbelangen stemmen voor (9), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, 

ChristenUnie/SGP, D66 en STERK Woerden stemmen tegen (19). De motie is 

verworpen. 
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- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 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     

       


