raadsvergadering | besluitenlijst

1.
•
•
•

2.

datum

woensdag 4 december 2019

opening

20.00 uur

sluiting

22.17 uur

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
De leden Van der Wind (ChristenUnie/SGP), Onrust (VVD) en De Mooij (SP) zijn
verhinderd.
De voorzitter meldt dat de heer Van der Tol zijn fractieassistentschap voor het CDA
heeft beëindigd.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

De inwoner aan het woord

Er hebben zich geen inwoners aangemeld voor dit agendapunt.

4.

Raadsvragen

1. Sluiting geldautomaten (Van Aalst, CDA)
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de gestelde vragen.
2. PFAS (Van Hout, VVD)
Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen.
3. Moties Buitengewone Ledenvergadering VNG (Van Assem, Inwonersbelangen)
Wethouder De Weger beantwoordt de gestelde vragen. Hij biedt zijn excuses aan dat
de door het college vastgestelde raadsinformatiebrief niet bij de raad terecht is
gekomen. De wethouder zegt toe dat de teksten van de moties en de uitslagen van de
stemmingen worden gedeeld met de raad.

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14 november 2019 en de
Politieke Avond van 21 november 2019 ongewijzigd vast.
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5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken
Het raadsvoorstel (19R.00979) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt
zonder stemming aangenomen.

5c Vaststellen langetermijnagenda
De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat)
De raadsvoorstellen:
• Voorstel motie 'Uitvoering geven aan Uitvoeringsplan Spelen 2017-2029'
(19R.00661)
• Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel (19r.00826) betreffende
kredietaanvraag aankoop grond (versie 26-11) (19R.00847)
• Verordening Gegevensverstrekking Basisregistratie Personen Woerden 2019
(19R.00760)
• Vaststellen Belastingverordeningen 2020 (19R.00781)
• Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Woerden 2015
(19R.00669) [stemverklaring lid Franken namens fractie Progressief Woerden
inzake de gevolgen van het stopzetten van een PGB]
• Wijziging Verordening Jeugdhulp gemeente Woerden 2015 (19R.00855)
[stemverklaring lid Franken namens fractie Progressief Woerden inzake de
gevolgen van het stopzetten van een PGB]
• Wijziging Parkeerverordening 2013 (19R.00896)
• Zienswijze lidmaatschap GGDrU van de werkgeversorganisatie WSGO (19r.00939)
worden zonder stemming aangenomen.

6.

Raadsvoorstel beschikbaar stellen investeringsbijdragen en vaststellen
begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht

Indiening moties
• De motie ‘Praktijk centraal in bestuursopdracht’, ondertekend door leden Van Noort
(Progressief Woerden) en Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. De motie
wordt ter vergadering aangepast.
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•

De motie ‘Tussenevaluaties bestuursopdracht’, ondertekend door lid Bakker
(Fractie Bakker), wordt ingediend. De motie wordt ter vergadering ingetrokken.

Besluit
• Het raadsvoorstel (19R.00718) beschikbaar stellen investeringsbijdragen en
vaststellen begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht wordt in
stemming gebracht. De fractie van Inwonersbelangen stemt tegen (1), de overige
fracties stemmen voor (27). Het raadsvoorstel is aangenomen.
• De motie ‘Praktijk centraal in bestuursopdracht’ wordt in stemming gebracht. De
motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

7.

Raadsinformatiebrief uitgangspunten en proces van de strategische
heroriëntatie van de begroting

Indiening moties
• De motie ‘Strategische heroriëntatie’, ondertekend door de leden Van Noort
(Progressief Woerden), Brouwer (ChristenUnie/SGP), Van Hout (VVD) en Den
Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.
• De motie ‘Bijeenkomst rondom strategische heroriëntatie’, ondertekend door lid
Brouwer (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend.
Besluit
• De motie ‘Strategische heroriëntatie’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt
met algemene stemmen aangenomen.
• De motie ‘Bijeenkomst rondom strategische heroriëntatie’ wordt in stemming
gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

8.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Indiening moties
• De motie ‘Uitvoeringsmiddelen voor project 'Veenweide in beweging'’, ondertekend
door de leden Vierstra (Progressief Woerden), Van Soest (CDA), Onrust (VVD),
Van Leeuwen (LijstvanderDoes), Den Boer (STERK Woerden), Boersma (D66) en
Noorthoek (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend.
• De motie ‘Mag het licht uit?!’’ ondertekend door de leden Van Meijeren (CDA),
Noorthoek (ChristenUnie/SGP), Van Leeuwen (LijstvanderDoes), Den Boer
(STERK Woerden), Boersma (D66) en Vierstra, wordt ingediend.
Toezegging
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Wethouder Bolderdijk zegt toe de raad te informeren over de mogelijkheden rond het
inregelen van verwarming en verlichting. De motie ‘Mag het licht uit?!’ wordt vervolgens
ingetrokken.
Besluit
De motie ‘Uitvoeringsmiddelen voor project 'Veenweide in beweging'’ wordt in
stemming gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.

9.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.17 uur.
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fractie
CDA

raadsleden
☒ Rumo van Aalst
☒ John Boere
☒ Arjen Draisma
☒ Marco Hollemans
☒ Job van Meijeren
☒ Vera Streng
☒ 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
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voorzitter

☒ Victor Molkenboer

griffier

☒ Mark Tobeas

wethouders

☒ George Becht
☒ Arthur Bolderdijk
☒ Arjan Noorthoek
☒ Tymon de Weger

