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 datum  donderdag 21 maart 2019  

 opening  20.00 uur sluiting 21.08 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  

 

De leden Van Leeuwen (LijstvanderDoes), De Mooij (SP) en Van Hoesel (D66) zijn 

verhinderd. 

 

De voorzitter staat stil bij het 25-jarig jubileum als raadslid van de heren Van Assem 

(Inwonersbelangen), Van Iersel (LijstvanderDoes) en Van der Does (LijstvanderDoes). 

 

2. Vaststellen agenda 

De raad stelt de agenda ongewijzigd vast. 

 

3a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijst van de raadsvergadering van 7 maart 2019 ongewijzigd 

vast. 

 

3b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

 Mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP) geeft aan dat zij een gemotiveerd 

verzoek aan de agendacommissie zal richten met betrekking tot de 

raadsinformatiebrief (19R.00215) omgevingsvergunning horeca Hofstede Batestein 

(Brediusboerderij).  

 Het raadsvoorstel (19R.00250) inzake de wijze van afdoening ingekomen stukken 

wordt zonder stemming aangenomen. 

 

3c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 
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3d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

Het raadsvoorstel (19R.00126) startnotitie Poort van Woerden wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

4. Toelichting aanpassing vergadermodel 

Mevrouw Franken geeft namens de agendacommissie een toelichting op de aanpassing 

van het vergadermodel. 

 

5. Moties woningbouwontwikkelingen 

Indiening moties 

 De motie ‘Halfjaarlijkse rapportage woningbouw Woerden’, ondertekend door de 

leden Van Soest (CDA), De Mooij (SP, niet ter vergadering aanwezig), Bos (VVD), 

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

en Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. 

 De motie ‘Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen’, ondertekend door de leden 

Van Soest (CDA), De Mooij (SP, niet ter vergadering aanwezig), Van Assem 

(Inwonersbelangen), Boersma (Progressief Woerden) en Den Boer (STERK 

Woerden), wordt ingediend. Deze motie wordt ter vergadering aangepast. 

 

Besluit 

 De motie ‘Halfjaarlijkse rapportage woningbouw Woerden’ wordt in stemming 

gebracht. Tegen stemt de fractie LijstvanderDoes (4), voor stemmen de overige 

fracties (24). De motie is aangenomen. 

 De motie ‘Woningbouw Raadhuislaanlocatie Harmelen’ wordt met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel begrotingswijziging ten behoeve van de bestuursopdracht 

Indiening amendement 

Het amendement ‘Begrotingswijziging bestuursopdracht’, ondertekend door de leden 

Van Assem (Inwonersbelangen), Van Hout (VVD), Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij 

(SP, niet ter vergadering aanwezig), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Begrotingswijziging bestuursopdracht’ wordt in stemming 

gebracht. Voor stemmen de fracties van VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker 
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(5), tegen stemmen de overige fracties (23). Het amendement is verworpen. 

 Het raadsvoorstel (19R.00074) begrotingswijziging ten behoeve van de 

bestuursopdracht wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

7. Raadsvoorstel startnotitie regionale omgevingsagenda Lopikerwaard 

Indiening amendement 

Het amendement ‘Positie raad bij samenwerking Lopikerwaard’, ondertekend door de 

leden Onrust (VVD), Boersma (Progressief Woerden), Draisma (CDA), De Mooij (SP, 

niet ter vergadering aanwezig), Van Assem (Inwonersbelangen) en Verheyen (STERK 

Woerden), wordt ingediend. 

 

Besluit 

 Het amendement ‘Positie raad bij samenwerking Lopikerwaard’ wordt met algemene 

stemmen aangenomen. 

 Het raadsvoorstel (19R.00166) startnotitie regionale omgevingsagenda 

Lopikerwaard wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

8. Motie van treurnis 

Een motie van treurnis wordt ingediend door lid Bakker (Fractie Bakker). De motie 

wordt na bespreking ter vergadering ingetrokken door de indiener. 
 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.08 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

       

CDA ☒ John Boere  griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ Arjen Draisma     

 ☒ Marco Hollemans  wethouders ☒ George Becht 

 ☒ Job van Meijeren   ☐ Arthur Bolderdijk 

 ☒ Rumo van Aalst   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Vera Streng   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Toos van Soest     

       

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst     

 ☒ Jaap van der Does     

 ☒ Adrie van Meurs     

 ☒ Chris van Iersel     

 ☐ Lenie van Leeuwen     

       

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     

       


