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 datum  donderdag 16 april 2020 (videovergadering) 
 opening  20.00 uur sluiting  23.00 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 

 

1. Raadsinformatiebrief impact COVID-19 op bedrijfsvoering en 
strategische heroriëntatie BESPREKING 

Toezeggingen 
- De suggestie van de heer Van Meijeren om een periodiek bijpraatmoment met 

de gemeenteraad inzake COVID-19 wordt overgenomen. De burgemeester 
zegt toe maandelijks met de raad te bespreken wat er op het moment speelt 
aan de hand van rapportages. 

- Wethouder Bolderdijk zegt toe de maatschappelijk economische gevolgen van 
COVID-19 te analyseren en in de strategische heroriëntatie mee te nemen.  

- Wethouder Bolderdijk zegt toe dat, wanneer de gemeenteraad aangeeft tijdens 
het zomerreces te kunnen vergaderen, de planning voor de strategische 
heroriëntatie en de besluitvorming in de gemeenteraad tijdens het zomerreces 
kan doorgaan. 

 

2. Raadsvoorstel ontwerp regionale energiestrategie met 
concept-bod BEELD 

Toezegging 
Wethouder De Weger zegt toe om via een webinar uitleg te geven over de landelijke 
en regionale besluitvorming en wat door het gemeentebestuur van Woerden zelf wordt 
besloten, alsmede wat hierin de ruimte voor participatie is.  
 
Besluit 
De voorzitter verzoekt het college een aangepaste planning aangaande het 
raadsvoorstel op te stellen en dat voor te leggen aan de agendacommissie. Het 
raadsvoorstel wordt dus niet doorgeleid naar de raadsvergadering van 23 april. 
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3. Raadsvoorstel aanvullende kredietaanvraag ontsluiting 
Harmelerwaard BEELD 

Besluit 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 23 
april, tenzij fracties nog debatpunten indienen. In dat geval wordt het doorgeleid als 
bespreekstuk. Wanneer moties worden ingediend, zullen deze uiteraard ook worden 
besproken tijdens de raadsvergadering. 

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.00 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 
      
CDA ☐ Rumo van Aalst   ☒ Henny Ekelschot 

☒ John Boere    
☐ Arjen Draisma    
☐ Marco Hollemans    
☒ Job van Meijeren    
☐ Toos van Soest     
☐ Vera Streng    

      
LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst  ☐ Stan Droogh  
 ☒ Jaap van der Does  ☐ Janet Visser 
 ☐ Chris van Iersel    
 ☒ Lenie van Leeuwen    
 ☐ Anno Visser    
      
VVD ☐ Florian Bos    
 ☒ Florian van Hout    
 ☒ Simone Onrust    
      
Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☐ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken  ☐ Laura van der Zande 
☒ Marieke van Noort    
☒ Jelmer Vierstra    

      
STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☐ Daniëlle Bijkerk 
 ☒ Monique Verheyen  ☐ Kees Schouten 
 ☒ Rianne Vrolijk  ☐ Gert Jan Sluijs 
      
ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer  ☐ Joppe Dingemanse 

☐ Lia Noorthoek  ☐ Eric de Jonge 
☒ Daphne van der Wind  ☒ Harm van der Wilt 

      
D66 ☒ Tom Boersma  ☐ Constance Tiemens 

☒ Birgitte van Hoesel    
☒ Saskia van Altena    

      
Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☒ Jeanet de Mari 
    ☒ Jan-Hubert van Rensen 
    ☒ Jacques Sistermans 
      
SP ☐ Wilma de Mooij  ☒ Jan Willem Weijers 
      
Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☒ Coby Franken (a1) ☐ Jelle IJpma (a2) 
 ☒ Marco Hollemans (a3) ☐ Toos van Soest 
 ☐ Simon Brouwer ☐ Florian Bos 
 ☐ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 
 
College ☒ Burgemeester Victor Molkenboer 
 ☒ Wethouder George Becht 
 ☒ Wethouder Arthur Bolderdijk 
 ☒ Wethouder Arjan Noorthoek 

  ☒ Wethouder Tymon de Weger 
 
 Griffie ☒ Mark Tobeas 
 ☐ Onno Vliegenthart 

  ☒ Liesje Wanders 
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