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 datum  donderdag 16 juli 2020 

 opening  20.00 uur sluiting 23.45 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

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

• Mevrouw van der Wind is afwezig.  

 

2. Vaststellen agenda 

Naar aanleiding van het afkeurende oordeel van de accountant op rechtmatigheid van 

de jaarrekening 2019 is vanuit de raad voorgesteld om het raadsvoorstel inzake de 

jaarstukken 2019 als bespreekstuk te behandelen. Bovendien hebben de fracties van 

Inwonersbelangen en LijstvanderDoes een amendement bij dit voorstel ingediend. De 

raad gaat hiermee akkoord. 

 

De voorzitter stelt daarnaast voor de ingediende motie vreemd van lid Bakker (Fractie 

Bakker) inzake het behouden van de kastanjebomen op het Exercitieveld te 

behandelen na het inspreekmoment van de heer Siemelink van actiegroep Red de 

kastanjebomen. 

 

Lid De Mooij (Partij voor de Toekomst) besluit haar eerder aangekondigde motie 

vreemd aan de orde van de dag inzake een alternatief groenplan voor het Exercitieveld 

niet in te dienen en zal een agenderingsverzoek indienen bij de agendacommissie om 

deze motie te bespreken. 

 

De agenda wordt conform de wijzigingsvoorstellen vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer Siemelink spreekt in namens actiegroep Red de kastanjebomen. 
 
De heer Van Dobben spreekt in namens inwoners van De Meije.  
 
Lid Vierstra (Progressief Woerden) kondigt schriftelijke vragen aan naar aanleiding van 
het betoog van de heer Van Dobben. 
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12. Motie vreemd aan de orde van de dag 

• De motie ‘voorkomen bomenkap op het Exercitieveld’, ondertekend door de 

leden Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij (Partij voor de Toekomst), Vierstra 

(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen) en Bos (VVD) wordt 

ingediend. 

Besluit 

• De motie ‘voorkomen bomenkap op het Exercitieveld’ wordt gewijzigd in stemming 

gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

4. Raadsvragen 

Lid De Mooij stelt namens Partij voor de Toekomst raadsvragen inzake Hof van 
Harmelen. 
 
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen.   

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 juni en de Politieke 

Avond van 2 juli ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel (20R.00754) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt 

zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda van juli 2020 ongewijzigd vast. 

 

Lid Boersma (D66) doet navraag naar de toegezegd raadsinformatiebrief over het 

crematorium. Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raadsinformatiebrief in september 

aan de raad wordt gezonden. 
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5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

Het raadsvoorstel (20R.00433) inzake dienstverleningsovereenkomst 2021-2025 

tussen de gemeente Woerden en Oudewater [stemverklaringen len Van Assem en 

Bakker wordt zonder stemming aangenomen.  

 

6. Aangaan arbeidsovereenkomst met mevrouw Reinhild Freytag als 

raadsadviseur 

De raad besluit een dienstverband aan te gaan met mevrouw Freytag als nieuwe 

raadsadviseur en de volgorde van vervanging van de griffier opnieuw vast te 

stellen.  

Besluit 

• Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.   

• Mevrouw Freytag legt de verklaring en belofte af. 

 

7.  Raadsvoorstel jaarstukken 2019 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘passage zorgvisie jaarverslag’ ondertekend door de leden 

Van Assem (Inwonersbelangen) en Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt 

ingediend. 

Toezegging: 

• Wethouder Bolderdijk zegt toe dat bij het vaststellen van de 

budgetoverhevelingen zal worden aangegeven of de overhevelingen via de 

algemene reserves lopen.  

Besluit   

• Het amendement ‘passage zorgvisie jaarverslag’ wordt in stemming gebracht. 

Voor stemmen de fracties van Partij voor de Toekomst, VVD, Fractie Bakker, 

Inwonersbelangen en LijstvanderDoes. Tegen stemmen de fracties van 

Progressief Woerden, CU/SGP, CDA, D66 en Sterk Woerden. Het 

amendement is met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• Het raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. De leden De Mooij, Van Hout en 

Bakker geven een stemverklaring.  

Voor stemmen de fracties van Progressief Woerden, Inwonersbelangen, 

LijstvanderDoes, ChristenUnie/GP, CDA, Sterk Woerden en D66. Tegen 
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stemmen de fracties van VVD, Fractie Bakker en Partij voor de Toekomst. Het 

raadsvoorstel is met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.  

 

8. Raadsvoorstel voorjaarsnota 2020/kadernota 2021 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘kadernota 2021’, ondertekend door de leden van Noort 

(Progressief Woerden), Van Assem (Inwonersbelangen), Noorthoek (CU/SGP), 

Van Hout (VVD) en Bakker (Fractie Bakker), word ingediend. 

 

• Het amendement ‘wielerparcours’, ondertekend door de leden Van Leeuwen 

(LijstvanderDoes) en Vrolijk (Sterk Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), 

wordt ingediend. 

 

• Het amendement ‘duikerbrug’, ingediend door de leden Van Leeuwen 

(LijstvanderDoes) en Vrolijk (Sterk Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), 

wordt ingediend. 

 

• Het amendement ‘geen verruiming budget begroting 2020’, ondertekend door lid 

Bakker (Fractie Bakker) wordt ingediend.  

 

• De motie ‘overvragen voor jeugdhulp’, ondertekend door de leden Van Leeuwen 

(LijstvanderDoes) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

• De motie ‘heroriëntatie ambtelijke organisatie’, ondertekend door lid Van Noort 

(Progressief Woerden), wordt ingediend.  

 

Toezegging 
Wethouder Bolderdijk zegt toe dat het college in samenwerking met de directie goed 
zal blijven onderzoeken hoe de kosten kunnen worden beperkt en hierover na het 
zomerreces zal rapporteren. Zo zal per domein worden gekeken naar de externe 
inhuur en naar overhevelingen die mogelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. 
Eventuele nieuwe inhuur loopt allemaal via de directie. Ook wordt bezien welke 
opdrachten nog niet zijn uitgezet en eventueel kunnen worden verplaatst.  
 
De motie ‘heroriëntatie op de ambtelijke organisatie’ wordt ingetrokken. 
 
Het amendement ‘Duikerbrug’ wordt gewijzigd. 
 
Besluit 

• Het amendement ‘kadernota 2021’ wordt in stemming gebracht.  

De heer Van Meijeren geeft namens het CDA een stemverklaring.  
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Voor stemmen de fracties van Progressief Woerden, Inwonersbelangen, CU/SGP, 

Fractie Bakker, VVD, LijstvanderDoes, Sterk Woerden en D66. Tegen stemmen de 

fractie van CDA en Partij voor de Toekomst. Het amendement is met 22 stemmen 

voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 

 

• Het amendement ‘geen verruiming budget begroting 2020’ wordt in stemming 

gebracht. Voor stemmen de fracties van Fractie Bakker en VVD. De fracties van 

CDA, Progressief Woerden, STERK Woerden, CU/SGP, D66, Inwonersbelangen, 

Partij voor de Toekomst en LijstvanderDoes stemmen tegen. Het amendement is 

met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. 

 

• Het (gewijzigde) amendement ‘duikerbrug’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. 

De heer Van Assem, Inwonersbelangen, geeft een stemverklaring. 

Voor stemmen de fracties van Progressief Woerden, Fractie Bakker, 

LijstvanderDoes en Sterk Woerden. Tegen stemmen de fractie van CDA, D66, 

CU/SGP, VVD, Partij voor de Toekomst en Inwonersbelangen. Het amendement is 

met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 

 

• Het amendement ‘wielerparcours’ wordt in stemming gebracht. Voor stemmen de 

fracties van Inwonersbelangen, Progressief Woerden, Fractie Bakker, 

LijstvanderDoes, Sterk Woerden. Tegen stemmen de fracties van CDA, CU/SGP, 

D66, VVD en Partij voor de Toekomst. Het amendement is met 14 stemmen voor 

en 16 stemmen tegen verworpen. 

 
• Het geamendeerde voorstel wordt in stemming gebracht.  

De fracties van CDA, VVD en Fractie Bakker geven een stemverklaring.  

Voor stemmen de fracties van Inwonersbelangen, Progressief Woerden, 

LijstvanderDoes, CU/SGP, CDA, D66 en STERK Woerden. Tegen stemmen de 

fracties van VVD, Fractie Bakker en Partij voor de Toekomst. Het voorstel 

aangenomen met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen. 

 
De motie ‘overvragen voor jeugdhulp’ wordt in stemming gebracht.  

De fractie van Progressief Woerden legt een stemverklaring af.  

Voor stemmen de fracties van Inwonersbelangen, Fractie Bakker en 

LijstvanderDoes. Tegen stemmen de fracties van CDA, Progressief Woerden, 

CU/SGP, D66, STERK Woerden, VVD en Partij voor de Toekomst. De motie is met 

7 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen. 
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9. Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Raadhuislaan 1 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘aanvullende verkoopvoorwaarden woningen Raadhuislaan 

Harmelen’, ondertekend door de leden Van Assem (Inwonersbelangen), Van 

Soest (CDA) en Bos (VVD), wordt ingediend. 

• Het amendement ‘goedkope koop in bestemmingsplan Raadhuislaan 1, 

ondertekend door de leden Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij (Partij voor de 

Toekomst), wordt ingediend. 

Toezegging: 

• Wethouder De Weger zegt toe dat er een bewoningsverplichting voor de eerste 

bewoners kan worden ingesteld.   

Besluit 

• Het amendement ‘goedkope koop in bestemmingsplan Raadhuislaan 1’ wordt 

in stemming gebracht. De leden Van Soest en Vrolijk leggen een 

stemverklaring af.  

Voor stemmen de fracties van STERK Woerden, Partij voor de Toekomst, 

Progressief Woerden, VVD, Fractie Bakker en LijstvanderDoes. Tegen 

stemmen de fracties van CDA, Inwonersbelangen, CU/SGP en D66. Het 

amendement is met [17] stemmen voor en [13 ] stemmen tegen aangenomen. 

• Het geamendeerde voorstel ‘vaststellen bestemmingsplan Raadhuislaan 1’ 

wordt in stemming gebracht. Het voorstel is met algemene stemmen 

aangenomen. 

• De motie ‘aanvullende verkoopvoorwaarden woningen Raadhuislaan Harmelen’ 

wordt in stemming gebracht. De motie wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

10. Raadsvoorstel stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Houttuinlaan 3 
Woerden 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘boeiende bebouwing Houttuinlaan 3’, ondertekend door de leden Bos 

(VVD) en De Mooij (Partij voor de Toekomst), wordt ingediend.  

• De motie ‘extra groen op de Houttuinlaan’, ondertekend door lid Vierstra 

(Progressief Woerden), wordt ingediend. Deze wordt later ingetrokken. 
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• Het amendement ‘naamswijziging plan Houttuin in plan Blokkendoos’, 

ondertekend door de leden Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij (Partij voor de 

Toekomst), wordt ingediend. Dit amendement wordt later ingetrokken. 

Besluit 

• Het raadsvoorstel ‘stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Houttuinlaan 3 

Woerden’ wordt in stemming gebracht. Voor stemmen de fracties van CDA, 

LijstvanderDoes, CU/SGP, D66, STERK Woerden, VVD, Progressief Woerden, 

Inwonersbelangen en Partij voor de Toekomst. Tegen stemt de fractie van 

Fractie Bakker. Het voorstel is met 29 stemmen voor en 1 stem tegen 

aangenomen. 

• De motie ‘boeiende bebouwing Houttuinlaan 3’ wordt in stemming gebracht. De 

heer Boersma geeft een stemverklaring.  

Voor stemmen de fracties van Inwonersbelangen, VVD, Fractie Bakker, 

CU/SGP, STERK Woerden en Partij voor de Toekomst. Tegen stemmen de 

fracties van D66, LijstvanderDoes, CDA en Progressief Woerden. De motie is 

met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

 

11. Raadsvoorstel uitgangspunten bij vorming participatieproces ontwerp 

warmtevisie 

Agendapunt 11 inzake het raadsvoorstel uitgangspunten bij vorming participatieproces 
ontwerp warmtevisie wordt verdaagd.  

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 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     

       


