raadsvergadering | besluitenlijst
datum

donderdag 23 januari 2020

opening

20.00 uur

sluiting

23.45 uur

--- wegens een technische storing is er van de agendapunten 1, 2 en 3 geen
beeld- of audioverslag beschikbaar ---

1.
•
•

2.

Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Mevrouw De Mooij (SP) spreekt een statement uit inzake de gebeurtenissen vanaf
het duwincident. De verklaring is gepubliceerd bij het agendapunt.

Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld. Mevrouw Onrust (VVD) doet het verzoek om in
geval van tijdgebrek in ieder geval de motie ‘Meepraten over het opwekken van
duurzame energie’ in verband met de actualiteit in deze vergadering te behandelen.

3.

Installatie fractieassistent

De heer Droogh legt ten overstaan van de raad de eed af en is daarmee geïnstalleerd
als fractieassistent voor LijstvanderDoes.

4.
•

•

5.

De inwoner aan het woord
De heer Rullmann spreekt namens de werkgroep vuurwerkoverlast in Woerden van
de Partij voor de Dieren in over vuurwerkvrije zones. De presentatie is gepubliceerd
bij het agendapunt.
Cindy Kroes en Jurgen Huisman bieden het ‘bod van de jongeren’ m.b.t. de
energietransitie aan de gemeenteraad aan, naar aanleiding van de
jongerencampagne ‘Watt Nou!’. De aangeboden infographic is gepubliceerd bij het
agendapunt.

Raadsvragen

1. ICT-veiligheid (Hollemans, CDA)
Wethouder Bolderdijk beantwoordt de gestelde vragen.
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2. Sluiting rookruimten in horeca-inrichtingen (Van Aalst, CDA)
Wethouder Becht beantwoordt de gestelde vragen.

6a

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 18 december 2019 en de
Politieke Avonden van 12 december 2019 en 9 januari 2020 ongewijzigd vast.

6b

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Het raadsvoorstel (20R.00039) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt
zonder stemming aangenomen.

6c

Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.
De heer Van Assem (Inwonersbelangen) vraagt aandacht voor inwonerparticipatie (T408). Wethouder De Weger geeft aan dat raadsinformatiebrief conform planning
(februari) wordt aangeboden aan de raad.

6d

Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1. raadsvoorstel (19R.00924) zienswijze kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht
(VRU)
2. raadsvoorstel (19R.00849) verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 [lid
Bakker (Fractie Bakker) geeft aan tegen het voorstel te zijn)
3. raadsvoorstel (20R.00006) vestiging voorkeursrecht Plangebied Parallelweg West
te Woerden
4. ontwerp raadsbesluit (20R.00069) aanwijzen vertegenwoordigers van de
gemeenteraad in rechte inzake beroep de heer Van de Poppe
worden zonder stemming aangenomen.

7.

Raadsvoorstel Brug Woerden-West
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Indiening moties/amendementen
• Het amendement Pauze besluitvorming brug Woerden-West, ondertekend door de
leden Bakker (Fractie Bakker) en De Mooij (SP), wordt ingediend.
• Het amendement (On)houdbaarheid argument 'verkleinen juridische risico's',
ondertekend door lid Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend.
• Het amendement Rembrandtbrug eerst toetsen aan startnotitie, ondertekend door
lid Van Hout (VVD), wordt ingediend.
• De motie Extra onderzoek Rembrandtbrug, ondertekend door de leden Van
Leeuwen (LijstvanderDoes) en Brouwer (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend.
• De motie Beschikbaarheid informatie laatste stand van zaken ontwikkelingen
spoorverbinding Woerden-Bodegraven bij finale besluitvorming brug WoerdenWest, ondertekend door lid Bakker (Fractie Bakker), wordt ingediend.
De motie Extra onderzoek Rembrandtbrug wordt ter vergadering aangepast.
Besluit
• Het amendement Pauze besluitvorming brug Woerden-West wordt in stemming
gebracht. De fracties van Fractie Bakker, VVD en SP stemmen voor (5), de fracties
van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, STERK Woerden, D66 en
ChristenUnie/SGP en Inwonersbelangen stemmen tegen (26). Het amendement is
verworpen.
• Het amendement (On)houdbaarheid argument 'verkleinen juridische risico's' wordt
in stemming gebracht. De fracties van Inwonersbelangen en Fractie Bakker
stemmen voor (2), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden,
STERK Woerden, VVD, D66, ChristenUnie/SGP en SP stemmen tegen (29). Het
amendement is verworpen.
• Het amendement Rembrandtbrug eerst toetsen aan startnotitie wordt in stemming
gebracht. De fracties van VVD, Inwonersbelangen en Fractie Bakker stemmen voor
(5), de fracties van CDA, LijstvanderDoes, Progressief Woerden, STERK Woerden,
D66, ChristenUnie/SGP en SP stemmen tegen (26). Het amendement is
verworpen.
• Het raadsvoorstel (19R.00901) brug Woerden-West wordt in stemming gebracht.
De fracties van CDA, LijstvanderDoes, D66, ChristenUnie/SGP, STERK Woerden
en SP stemmen voor (22), de fracties van Progressief Woerden,
Inwonersbelangen, Fractie Bakker en VVD stemmen tegen (9). Het raadsvoorstel is
aangenomen.
• De motie Extra onderzoek Rembrandtbrug wordt in stemming gebracht. De fracties
van CDA, LijstvanderDoes, ChristenUnie/SGP, D66, VVD (met stemverklaring),
STERK Woerden, SP en Fractie Bakker stemmen voor (26), de fracties van
Progressief Woerden en Inwonersbelangen stemmen tegen (5). De motie is
aangenomen.
• De motie Beschikbaarheid informatie laatste stand van zaken ontwikkelingen
spoorverbinding Woerden-Bodegraven bij finale besluitvorming brug Woerden3 van 5
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West wordt in stemming gebracht. De fracties van SP, Fractie Bakker, VVD en
LijstvanderDoes stemmen voor (10), de fracties van CDA, Progressief Woerden,
D66, ChristenUnie/SGP, STERK Woerden en Inwonersbelangen stemmen tegen
(21). De motie is verworpen.

--- wegens tijdgebrek worden het raadsvoorstel Evaluatie en doorontwikkeling
vergadermodel Raad op donderdag (agendapunt 8) en de moties Geen pvc en
plastic uit categorie f1-vuurwerk in het milieu, Gelijkwaardigheid in mannen- en
vrouwennamen van wijken en straten en Zeg ja tegen jaja-sticker (agendapunt 9)
doorgeschoven naar de raadsvergadering van 13 februari 2020 ---

9.

Moties vreemd aan de orde van de dag

De motie Meepraten over het opwekken van duurzame energie, ondertekend door de
leden Onrust (VVD), Verheyen (STERK Woerden), Boersma (Progressief Woerden),
De Mooij (SP) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend.
Wethouder De Weger reageert op de motie. Hij is blij met de betrokkenheid van de
raad bij dit onderwerp. Hij geeft aan eerst de eerste ronde af te willen maken en
vervolgens het energiedeel van de enquête opnieuw voor een termijn van 14 dagen te
willen uitzetten.
De motie wordt naar aanleiding van de reactie van de wethouder niet in stemming
gebracht.

-

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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