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 Datum  Donderdag 28 oktober 2021 

 Opening  20.00 uur Sluiting 23.21 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

1. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen BEELD EN 

OORDEEL 

Toezegging 

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de jaarrekening heeft laten zien dat wat betreft de 

grondexploitaties de risico’s groter zijn dan de reserve en er onvoldoende dekking is en vraagt 

welke oplossing de wethouder hiervoor ziet. Wethouder De Regt toe de raad hierover een 

voorstel te zullen doen. 

 

Aangekondigde amendementen en moties 

1. Het CDA kondigt een amendement aan over een representatief 

tevredenheidsonderzoek in 2022 over de ervaringen die bewoners hebben met het 

aanvragen van vergunningen en de behandeling door de gemeente. Inwonersbelangen 

geeft aan dit te zullen steunen. 

2. Het CDA kondigt een motie aan over het verder kijken naar alternatieve bouwlocaties. 

Inwonersbelangen geeft aan deze te zullen steunen.  

3. STERK Woerden overweegt motie of amendement over het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO).  

4. Progressief Woerden kondigt een motie aan over innovatief bouwen.  

5. De VVD kondigt een motie aan over laadlantaarns in Snellerpoort.  

6. De VVD kondigt samen met Woerden&Democratie een motie aan over de 

capaciteitsproblemen bij het team Ruimtelijke Ordening.  

 

2. Economie en milieu BEELD EN 

OORDEEL 

Toezeggingen 

Wethouder De Weger zegt toe schriftelijk te zullen reageren op de vraag van de heer Boersma 

(D66) over de inzet van VVE’s in de energietransitie (bijvoorbeeld zon-op-dak). 
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Aangekondigde amendementen en moties 

1. D66 kondigt een motie aan over het actief informeren van inwoners over glasvezel.  

2. D66 kondigt aan de motie over het Schone Lucht Akkoord opnieuw in te dienen. 

Inwonersbelangen geeft aan deze te zullen steunen.  

3. Progressief Woerden kondigt een motie aan over participatie in de energietransitie, 

waarbij ‘buurkracht’ wordt ingezet. 

4. De VVD kondigt een amendement samen met Woerden&Democratie aan over ’50 is 

het nieuwe 30’. 

5. Het CDA kondigt een motie aan over isolatie i.r.t. de warmtevisie.  

 

3. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer BEELD EN 

OORDEEL 

Toezeggingen 

Wethouder De Regt zegt toe de onderbouwing van de 800.000 euro voor risico’s IBOR 
schriftelijk toe te lichten.  
 
Daarnaast zegt wethouder De Regt toe schriftelijk te zullen reageren op de vragen van 
mevrouw Boersma (Progressief Woerden) over bloeiende bermen, op de vragen van de heer 
Boere (CDA) over veendijken en op de vraag van de heer IJpma (Progressief Woerden) over de 
risico’s die zwaar landbouwkundig verkeer voor de kwaliteit van de wegen met zich 
meebrengt.   
 

Aangekondigde amendementen en moties 

1. LijstvanderDoes kondigt een (vervolg)motie aan over het klepelen van bermen.  
2. LijstvanderDoes kondigt samen met Progressief Woerden en D66 een motie aan over 

het vervangen van speeltoestellen.  
3. LijstvanderDoes kondigt samen met het CDA en ChristenUnie/SGP een motie aan over 

veiligheid in de openbare ruimte. De VVD geeft aan hierbij aan te willen sluiten.  
4. Progressief Woerden kondigt een motie aan over een discussieavond over 

boombeheer.  

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.21 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  ☒ Kristel Noordergraaf 

 ☒ Chris van Iersel  ☐ Janet Visser 

 ☐ Lenie van Leeuwen    

 ☐ Monique Verheyen    

 ☐ Anno Visser    

      

VVD ☒ Florian Bos  ☐ Hans Tuit 

 ☒ Florian van Hout    

 ☒ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☒ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken  ☐ Marjolein Doorewaard 

☒ Marieke van Noort  ☐ Lilian Biber 

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☐ Wout den Boer  ☐ Kees Schouten 

 ☒ Rianne Vrolijk  ☒ Gert Jan Sluijs 

      

ChristenUnie/SGP ☐ Simon Brouwer  ☒ Eric de Jonge 

☐ Lia Noorthoek  ☒ Harm van der Wilt 

☒ Daphne van der Wind    

      

D66 ☒ Tom Boersma  ☐ Ishak Issarti 

☒ Birgitte van Hoesel    

☐ Saskia van Altena    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☐ Jeanet de Mari 

    ☐ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

WeDO Politiek ☐ Wilma de Mooij    

      

Woerden voor Democratie ☒ Reem Bakker  ☐ Menno Lausegger 
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Voorzitter ☒ Coby Franken ☐ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☐ Toos van Soest 

 ☐ Florian van Hout ☐ Florian Bos 

 ☐ Monique Verheyen   

 

College ☒ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☒ Wethouder George Becht 

 ☒ Wethouder Ad de Regt  

 ☒ Wethouder Arjan Noorthoek 

  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 

 Griffie ☒ Mark Tobeas 

 ☒ Liesje Wanders 

 

Liesje Wanders 

 

 ☐ Reinhild Freytag 

 ☐ Sanne van den Hoek 

 ☐ Sandra Verhoef 

   


