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 datum  donderdag 13 februari 2020  

 opening  20.00 uur sluiting 23.25 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

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

• Wethouder De Weger informeert de raad over de laatste stand van zaken rond de 

bewoners van Reinaerde. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

Er zijn geen aanmeldingen voor dit agendapunt. 

 

4. Raadsvragen 

Er zijn geen raadsvragen. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 januari 2020 en de 

Politieke Avond van 30 januari 2020 ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (20R.00119) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 
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5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Zienswijze uitgangspunten begroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

(19R.01030) [stemverklaring lid Bos (VVD)] 

2. Aanwijzen accountant jaarrekeningcontrole 2020, 2021 en 2022 (20r.00113) 

3. Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2020 (19R.01061) 

4. Nota Financiële sturing 2020 (20R.00016) 

5. Zienswijze concept kaderbrief GGDrU 2021 (19R.01053)  

6. Verplaatsing grens bebouwde kom Milandweg in Zegveld (19R.00824) 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Benoeming mevrouw E.C. Wanders als raadsadviseur 

Het raadsvoorstel (20R.00124) benoeming E.C. Wanders als raadsadviseur wordt 
zonder stemming aangenomen.  

 

7. Evaluatie en doorontwikkeling vergadermodel Raad op Donderdag 

Indiening amendementen 

• Het amendement Aanpassing artikel 2 van het Reglement van Orde van de raad 

van Woerden 2020, ondertekend door de leden Bakker (Fractie Bakker) en De 

Mooij (SP), wordt ingediend. 

• Mondeling wordt een amendement ingediend door lid Van der Does 

(LijstvanderDoes) om in het Reglement van Orde in artikel 2 na lid 1 een lid toe te 

voegen en vervolgens te hernummeren. Het nieuwe lid komt als volgt te luiden: “De 

agendacommissie vergadert in openbaarheid.”. 

 

Besluit 

• Het amendement Aanpassing artikel 2 van het Reglement van Orde van de raad 

van Woerden 2020 wordt in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van SP 

en Fractie Bakker (2), de overige fracties stemmen tegen (29). Het amendement is 

verworpen. 

• Het mondelinge amendement van lid Van der Does inzake het toevoegen van een 

lid in het Reglement van Orde van de raad van Woerden 2020 inzake het 

vergaderen in openbaarheid door de agendacommissie wordt in stemming 

gebracht. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. 
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• Het raadsvoorstel (20R.00043) evaluatie en doorontwikkeling vergadermodel Raad 

op Donderdag, door amendement gewijzigd, wordt in stemming gebracht. Het 

raadsvoorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

 

8. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

• De motie Zeg ja tegen de jaja-sticker, ondertekend door de leden Vierstra 

(Progressief Woerden) en De Mooij (SP), wordt ingediend.  

• De motie Balans in straatnamen, ondertekend door de leden De Mooij (SP) en Van 

Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

• De motie Tegengaan pvc en plastic in het milieu uit siervuurwerk, fop- en 

kindervuurwerk, ondertekend door lid De Mooij (SP), wordt ingediend. 

• De motie Kernenergie in regionale energiemix, ondertekend door de leden Bos 

(VVD), Onrust (VVD), Van Leeuwen (LijstvanderDoes), Van Assem 

(Inwonersbelangen) en Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend. 

 

De moties Zeg ja tegen de jaja-sticker en Kernenergie in regionale energiemix worden 
na een uitvoerig debat ingetrokken. 
 

Besluit 

• De motie Balans in straatnamen wordt in stemming gebracht. De leden Vierstra 

(Progressief Woerden) en Onrust (VVD) zijn niet bij de stemming aanwezig. Voor 

stemmen de fracties van Inwonersbelangen, SP, CDA, Fractie Bakker en 

Progressief Woerden stemmen voor (13), de fracties van D66, ChristenUnie/SGP, 

LijstvanderDoes, STERK Woerden en VVD stemmen tegen (16). Het amendement 

is verworpen. 

• De motie Tegengaan pvc en plastic in het milieu uit siervuurwerk, fop- en 

kindervuurwerk wordt in stemming gebracht. De fracties van SP en Progressief 

Woerden stemmen voor (5), de overige fracties stemmen tegen (26). De motie is 

verworpen. 

 

9 Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.25 uur. 

 



raadsvergadering| lijst van aanwezigen 

 

 
4 van 4 

 

       
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     

       


