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1.

datum

donderdag 31 oktober 2019

opening

16.00 uur

sluiting

23:45 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. De leden Van Aalst (CDA), Van Soest
(CDA) en Boersma (D66) zijn later aanwezig.
Mevrouw Van Noort (Progressief Woerden) stelt voor de twee nagekomen
raadsinformatiebrieven inzake de strategische heroriëntatie en de paragraaf Midden in
de Samenleving in de begroting van de agenda te halen en op een later moment te
behandelen. Dat voorstel wordt gehonoreerd, de raadsinformatiebrieven maken geen
deel uit van de behandeling van de begroting.
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Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1. Najaarsrapportage 2019 (19R.00724)
2. Nieuwe Wegsleepverordening (19R.00505)
worden zonder stemming aangenomen.
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Algemene beschouwingen begroting 2020-2023

Indiening amendementen en moties
Tijdens de algemene beschouwingen worden onderstaande amendementen en moties
ingediend:
 aa2-01 amendement Verstandiger begroten met minder schulden en betere
voorzieningen (Progressief Woerden, STERK Woerden)
 aa2-02 amendement Verlagen duurzaamheidsambitie (VVD)
 aa2-03 amendement Bezuiniging op klimaatadaptatie en bodemdaling vanuit
duurzaamheidsbudget (LijstvanderDoes)
 a1-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 2 van 6 preventieve veiligheid
voorop in Woerden - wijkagent 2.0) (Inwonersbelangen)
 a1-02 amendement Geen boa minder in Woerden (CDA, VVD, ChristenUnie/SGP,
Inwonersbelangen, SP, STERK Woerden, ChristenUnie/SGP)
 a1-03 amendement Nadrukkelijke aandacht voor scenario’s voor referenda (SP,
Fractie Bakker, Progressief Woerden)
 a1-04 amendement Voortzetten van de aanpak ondermijning (CDA, VVD,
ChristenUnie/SGP, Inwonersbelangen, SP, STERK Woerden)
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a3-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 4 van 6 bijstandsgerechtigden in
Woerden echt aan het werk) (Inwonersbelangen, Fractie Bakker, STERK Woerden)
a3-02 amendement Blijven aanpakken kindermishandeling en huiselijk geweld
(Progressief Woerden, STERK Woerden)
a4-01 amendement Opgave energietransitie (SP, STERK Woerden,
ChristenUnie/SGP)
a6-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 1 van 6 werk met werk maakt de
westelijke randweg) (Inwonersbelangen)
a6-02 amendement Woningtoekenning (oud)ingezetenen (SP)
a6-03 amendement Scheefbouw sociale huurwoningen versus huisvesting
statushouders (SP)
a6-04 amendement Tempo houden bij bouw sociale huurwoningen (Progressief
Woerden)
ap1-01 amendement Afschaffen hondenbelasting (SP, STERK Woerden)
ap1-02 amendement Woerden zo kan het ook (deel 5 van 6 afschaffen
hondenbelasting) (Inwonersbelangen, Fractie Bakker)
ap1-03 amendement Woerden zo kan het ook (deel 6 van 6 verlagen OZB met 3%)
(Inwonersbelangen)
ap4-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 3 van 6 geld voor inwoners door
besparing inhuur externen) (Inwonersbelangen, SP)
ma1-01 motie Stop controledrift (LijstvanderDoes, Fractie Bakker)
m1-01 motie Verkenning naar inzet bodycam boa's (SP, CDA, VVD, STERK
Woerden, Fractie Bakker)
m1-02 motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners (CDA, D66,
ChristenUnie/SGP, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, STERK Woerden,
Fractie Bakker, SP)
m2-01 motie Bloeiende bermen (Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP,
LijstvanderDoes, STERK Woerden, D66, Fractie Bakker, SP)
m2-02 motie Afzien van Rembrandtbrug (Fractie Bakker)
m2-03 motie Begroting 2020 verlichting zebrapaden (STERK Woerden, SP, CDA,
D66)
m2-04 motie Activiteiten omtrent crematorium (STERK Woerden, SP, D66,
Progressief Woerden)
m2-05 motie Ecologisch bermbeheer (LijstvanderDoes, CDA, D66, SP)
m2-06 motie Aanleggen bijenlinten in en tussen de kernen van Woerden
(LijstvanderDoes)
m2-07 motie Actie steenbreek (LijstvanderDoes)
m3-01 motie Begrenzen van de financiële omvang van het sociaal domein (Fractie
Bakker)
m3-02 motie Samen oplossingen bieden voor leren werken (CDA,
ChristenUnie/SGP, STERK Woerden, VVD)
m3-03 motie Strategische heroriëntatie sociaal domein (VVD, STERK Woerden)
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m3-04 motie Onderzoek naar instelling van U-Pas voor Woerden (LijstvanderDoes,
Progressief Woerden, SP)
m3-05 motie Ervaringsdeskundigheid jeugdzorg (SP)
m4-01 motie Anders verwoorden duurzaamheidsambitie gemeente Woerden (Fractie
Bakker, SP)
m5-01 motie Brug wielerparkoers in investeringsinventarisatie (CDA,
ChristenUnie/SGP)
m6-01 motie Vrije bouw (VVD)
m6-02 motie Overzicht actueel grond- en onroerendgoedbezit gemeente Woerden
(Fractie Bakker, SP)
m6-03 motie Ontwikkelen van tiny houses (STERK Woerden, SP, Progressief
Woerden)
mp5-01 motie Woerdense motiemarkt (D66, LijstvanderDoes, Progressief Woerden,
SP, STERK Woerden, CDA, ChristenUnie/SGP)

Reactie college op algemene beschouwingen

De collegeleden reageren op de ingediende amendementen en moties.
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Tweede termijn raad en college

De volgende amendementen en moties worden ter vergadering aangepast:
 aa2-01 amendement Verstandiger begroten met minder schulden en betere
voorzieningen
 a1-03 amendement Nadrukkelijke aandacht voor scenario’s voor referenda
 m2-05 motie Ecologisch bermbeheer
 m5-01 motie Brug meenemen wielerparkoers in voorjaarsoverleg
 m6-03 motie Ontwikkelen van tiny houses
De volgende amendementen en moties worden ter vergadering ingetrokken:
 a1-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 2 van 6 preventieve veiligheid
voorop in Woerden - wijkagent 2.0)
 a6-02 amendement Woningtoekenning (oud)ingezetenen
 a6-03 amendement Scheefbouw sociale huurwoningen versus huisvesting
statushouders
 a6-04 amendement Tempo houden bij bouw sociale huurwoningen
 ap1-02 amendement Woerden zo kan het ook (deel 5 van 6 afschaffen
hondenbelasting)
 m2-02 motie Afzien van Rembrandtbrug
 m3-01 motie Begrenzen van de financiële omvang van het sociaal domein

3 van 7

raadsvergadering | besluitenlijst





m3-05 motie Ervaringsdeskundigheid jeugdzorg
m4-01 motie Anders verwoorden duurzaamheidsambitie gemeente Woerden
M6-01 motie Vrije bouw
m6-02 motie Overzicht actueel grond- en onroerendgoedbezit gemeente Woerden

Toezeggingen
Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raad een actueel overzicht ontvangt van
gemeentelijk vastgoed.
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Besluitvorming m.b.t. programmabegroting 2020-2023

Besluitvorming amendementen
 aa2-01 amendement Verstandiger begroten met minder schulden en betere
voorzieningen: voor stemmen de fracties van Progressief Woerden en STERK
Woerden (7), de overige fracties stemmen tegen (24). Het amendement is
verworpen.
 aa2-02 amendement Verlagen duurzaamheidsambitie: voor stemmen de fracties van
Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD (5), de overige fracties stemmen tegen
(26). Het amendement is verworpen.
 aa2-03 amendement Bezuiniging op klimaatadaptatie en bodemdaling vanuit
duurzaamheidsbudget: tegen stemmen de fracties van CDA, VVD en
Inwonersbelangen (11), de overige fracties stemmen voor (20). Het amendement is
aangenomen.
 a1-02 amendement Geen boa minder in Woerden: tegen stemmen de fracties van
Progressief Woerden, LijstvanderDoes, Fractie Bakker en D66 (13), de overige
fracties stemmen voor (18). Het amendement is aangenomen.
 a1-03 amendement Nadrukkelijke aandacht voor scenario’s voor referenda: voor
stemmen de fracties van Progressief Woerden, Inwonersbelangen, Fractie Bakker,
SP en LijstvanderDoes (12), de overige fracties stemmen tegen (19). Het
amendement is verworpen.
 a1-04 amendement Voortzetten van de aanpak ondermijning: tegen stemmen de
fracties van Progressief Woerden, LijstvanderDoes en Fractie Bakker (10), de
overige fracties stemmen voor (21). Het amendement is aangenomen.
 a3-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 4 van 6 bijstandsgerechtigden in
Woerden echt aan het werk): voor stemmen de fracties van STERK Woerden,
Fractie Bakker, Inwonersbelangen, VVD en LijstvanderDoes (13), de overige fracties
stemmen tegen (18). Het amendement is verworpen.
 a3-02 amendement Blijven aanpakken kindermishandeling en huiselijk geweld: met
algemene stemmen aangenomen.
 a4-01 amendement Opgave energietransitie: tegen stemmen de fracties van CDA,
Inwonersbelangen en Progressief Woerden (12), de overige fracties stemmen voor
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(19). Het amendement is aangenomen.
a6-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 1 van 6 werk met werk maakt de
westelijke randweg): voor stemt de fractie van Inwonersbelangen (1), de overige
fracties stemmen tegen (30). Het amendement is verworpen.
ap1-01 amendement Afschaffen hondenbelasting: voor stemmen de fracties van
Inwonersbelangen, STERK Woerden en SP (5), de overige fracties stemmen tegen
(26). Het amendement is verworpen.
ap1-03 amendement Woerden zo kan het ook (deel 6 van 6 verlagen OZB met 3%):
voor stemt de fractie van Inwonersbelangen (1), de overige fracties stemmen tegen
(30). Het amendement is verworpen.
ap4-01 amendement Woerden zo kan het ook (deel 3 van 6 geld voor inwoners door
besparing inhuur externen): voor stemmen de fracties van SP, Inwonersbelangen,
VVD en Fractie Bakker (6), de overige fracties stemmen tegen (25). Het
amendement is verworpen.

Besluitvorming raadsvoorstel
Het geamendeerde raadsvoorstel Programmabegroting 2020-2023 (19R.00723) wordt in
stemming gebracht. De voorzitters van de fracties van Fractie Bakker, VVD, SP en
Inwonersbelangen geven een stemverklaring. Voor stemmen de fracties van CDA,
LijstvanderDoes, Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP en D66 (22), de fracties van
STERK Woerden, VVD, Inwonersbelangen, Fractie Bakker en SP stemmen tegen (9).
Het voorstel is aangenomen.
Besluitvorming moties
 ma1-01 motie Stop controledrift: voor stemmen de fracties van Fractie Bakker,
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes (7), de overige fracties stemmen tegen (24).
De motie is verworpen.
 m1-01 motie Verkenning naar inzet bodycam boa's: tegen stemmen de fracties van
Inwonersbelangen, Progressief Woerden, D66, LijstvanderDoes en
ChristenUnie/SGP (16), de overige fracties stemmen voor (15). De motie is
verworpen.
 m1-02 motie Meedoen in Woerden kennismaking nieuwe inwoners: met algemene
stemmen aangenomen.
 m2-01 motie Bloeiende bermen: tegen stemt de fractie van CDA (7), de overige
fracties stemmen voor (24). De motie is aangenomen.
 m2-03 motie Begroting 2020 verlichting zebrapaden: met algemene stemmen
aangenomen.
 m2-04 motie Activiteiten omtrent crematorium: voor stemmen de fracties van Fractie
Bakker, Progressief Woerden, STERK Woerden, D66, SP, VVD en de leden Streng,
Van Meijeren, Van Aalst en Boere (19), de fracties van LijstvanderDoes,
ChristenUnie/SGP, Inwonersbelangen en de leden Van Soest, Draisma en
Hollemans stemmen tegen (12). De motie is aangenomen.
 m2-05 motie Ecologisch bermbeheer: tegen stemmen de fracties van
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Inwonersbelangen en VVD (4), de overige fracties stemmen voor (27). De motie is
aangenomen.
m2-06 motie Aanleggen bijenlinten in en tussen de kernen van Woerden: voor
stemmen de fracties van LijstvanderDoes, SP en Progressief Woerden (10), de
overige fracties stemmen tegen (21). De motie is verworpen.
m2-07 motie Actie steenbreek: voor stemmen de fracties van LijstvanderDoes, SP,
D66 en Progressief Woerden (13), de overige fracties stemmen tegen (18). De motie
is verworpen.
m3-02 motie Samen oplossingen bieden voor leren werken: tegen stemt de fractie
van SP (1), de overige fracties stemmen voor (30). De motie is aangenomen.
m3-03 motie Strategische heroriëntatie sociaal domein: tegen stemmen de fracties
van ChristenUnie/SGP en Progressief Woerden (7), de overige fracties stemmen
voor (24). De motie is aangenomen.
m3-04 motie Onderzoek naar instelling van U-Pas voor Woerden: voor stemmen de
fracties van Progressief Woerden, SP, LijstvanderDoes en STERK Woerden (13), de
overige fracties stemmen tegen (18). De motie is verworpen.
m5-01 motie Meenemen brug wielerparkoers in voorjaarsoverleg: tegen stemmen de
fracties van Progressief Woerden en LijstvanderDoes (9), de overige fracties
stemmen voor (22). De motie is aangenomen.
m6-03 motie Ontwikkelen van tiny houses: tegen stemmen de fracties van CDA,
Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD (12), de overige fracties stemmen voor
(19). De motie is aangenomen.
mp5-01 motie Woerdense motiemarkt: met algemene stemmen aangenomen.

Motie vreemd aan de orde van de dag

Indiening motie
De motie Woerden is trots op de boer!, ondertekend door leden van de fracties
Inwonersbelangen, ChristenUnie/SGP, CDA, LijstvanderDoes, VVD en SP, wordt
ingediend. De motie wordt ter vergadering aangepast, waarbij in het dictum het woord
‘onbespreekbaar’ wordt gewijzigd in ‘onwenselijk’.
Besluit
De motie Woerden is trots op de boer! wordt met algemene stemmen aangenomen.
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Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23:45 uur.
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fractie
CDA

☒
☒
☒
☒

raadsleden

voorzitter

☒ Victor Molkenboer

Rumo van Aalst
John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans

griffier

☒ Mark Tobeas

wethouders

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

☒ 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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