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 datum  woensdag 18 december 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 22.15 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

• Mevrouw Van Hoesel (D66) is verhinderd. 

• De heer Van Assem (Inwonersbelangen) spreekt, mede namens de 

fractievoorzitters van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, 

ChristenUnie/SGP, STERK Woerden, D66, VVD, Inwonersbelangen en Fractie 

Bakker, een statement uit inzake de uitkomsten van het klachtenonderzoek naar 

wethouder Bolderdijk. 

• De burgemeester informeert de raad over de demonstraties van vandaag en het 

werk dat achter de schermen is verricht om de demonstraties in goede banen te 

leiden. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer De Vries spreekt namens SNEL Shared Logistics in over de werkgelegenheid 

bij SNEL. 

 

4. Raadsvragen 

1. Aanbestedingen (Bakker, Fractie Bakker) 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de gestelde vragen. 

 

2. Beëindiging cameratoezicht Tournoysveld (Onrust, VVD)  

Burgemeester Molkenboer beantwoordt de gestelde vragen. 

 

3. Voortgang procedure Raad van Arbitrage m.b.t. oplevering gemeentehuis Woerden 

(Bakker, Fractie Bakker) 

Wethouder Bolderdijk beantwoordt de gestelde vragen. De raad wordt geïnformeerd 

als er een zittingsdatum bekend is. 
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5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 4 december 2019 en de 

Politieke Avond van 7 december 2019 ongewijzigd vast. 

 

De heer Bakker (Fractie Bakker) geeft aan dat hij bij het vaststellen van de 

belastingverordeningen tegen wilde stemmen in verband met de OZB-verhoging, maar 

dat bij de besluitvorming heeft verzuimd te doen. De fracties van Inwonersbelangen en 

VVD delen dit. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (19R.01023) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

5 Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Participatieproces afwegingskader hernieuwbare energie (19R.00892) 

2. Aankoop Cattenbroekerdijk 1 te Woerden (19R.00826) 

3. Preventie en Handhavingsplan alcohol 2020-2024 (19R.00806) 

4. Aanwijzen functionaris gegevensbescherming voor de raad (19R.01048) 

worden zonder stemming aangenomen. 
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6. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan De Pionier  

Indiening motie 

De motie ‘Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier’, 

ondertekend door de leden Van der Does (LijstvanderDoes) en Van Iersel 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het raadsvoorstel (19R.00811) Vaststellen bestemmingsplan De Pionier in Zegveld 

wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt algemene stemmen aangenomen. 

• De motie ‘Groene en bloeiende uitstraling buitenruimten rondom De Pionier’ wordt 

in stemming gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

7. Motie vreemd aan de orde van de dag: Een goed gesprek (over piet) 

Indiening motie 

De motie ‘Een goed gesprek (over piet)’, ondertekend door de leden Franken 

(Progressief Woerden) en Van Altena (D66), wordt ingediend. 

 

De motie wordt na beraadslaging en de beantwoording van het college ingetrokken. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 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     

       


