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 Datum  Dinsdag 26 oktober   

 Opening  20.01 uur Sluiting 23.24 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:01 uur. 

 

1. Programmabegroting 2022: Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid BEELD 

Toezeggingen 

- Burgemeester Molkenboer zegt toe dat er een overzicht komt van de huidige 

maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Dit komt uiterlijk eind november.  

 

Aangekondigde moties en amendementen 

- De fractie van D66 kondigt een amendement aan de waarbij de €55.000 die nu in de 

begroting staat voor de vierde BOA richting de dorpsplatforms en wijkplatforms zou 

gaan.   

- De fractie van Progressief Woerden kondigt een motie aan over een burgerbegroting 

waarbij er een begroting gemaakt wordt die toegankelijk is voor inwoners.   

- De fractie van Woerden&Democratie kondigt een motie van wantrouwen aan over de 

weergave die het college geeft van de financiële situatie van gemeente Woerden.  

- De fractie van Inwonersbelangen kondigt een motie aan om als raad zich uit te spreken 

tegen de korting op het Gemeentefonds.  

- De fractie van VVD kondigt een motie aan over de capaciteitstekorten bij veiligheid en 

ondermijning.  

- De fractie van Progressief Woerden kondigt een motie aan over de continuering van 

‘Iedereen doet mee’ en inclusie.  

 

2. Programmabegroting 2022: Onderwijs, Sport en Cultuur BEELD 

Toezeggingen 

- Wethouder Noorthoek zegt toe dat er een voorstel komt voor LED-verlichting bij de 

sport, dit komt in het voorjaar 2022.  

- Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad inzicht krijgt in de begroting van 650 

jaar Woerden, uiterlijk eind november.  
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Aangekondigde moties en amendementen  

- De fractie van STERK Woerden kondigt een motie of amendement aan over het 

terugdraaien van de verhoging van de tarieven binnensport. 

 

3. Programmabegroting 2022: Sociaal Domein BEELD 

Toezeggingen 

- Wethouder De Weger zegt toe dat in het eerste kwartaal van 2022 een raadsvoorstel 

komt over de besteding van de extra gelden voor jeugdzorg.  

- Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de problemen bij 

huishoudelijke hulp, dit komt uiterlijk december.  

- Wethouder De Weger zegt toe terug te komen op de stand van zaken van de 

vervoersvoorziening binnen de Wmo in het tweede kwartaal van 2022.  

- Wethouder De Weger zegt een Thema-avond over Kwadraad en Woerden Dichtbij te 

organiseren na de jaarwisseling.   

 

Aangekondigde moties en amendementen  

- De fractie van Progressief Woerden kondigt een motie aan over het subsidiebeleid, ter 

ondersteuning van vrijwilligersorganisaties.  

- De fractie van Progressief Woerden kondigt een motie aan over de realisatie van meer 

beschutte werkplekken. 

- De fractie van Progressief Woerden en CDA kondigen een motie aan over de 

kostendelersnorm, genaamd Samenwonen met bijstand. 

- De fractie van ChristenUnie/SGP kondigt een motie aan over de moeilijke formulieren 

rondom bijstand bij Ferm Werk. 

- De fractie van Inwonersbelangen kondigt een motie aan die de staatsecretaris oproept 

achterstand bij borstonderzoeken in Woerden in te halen. 

- De fractie van LijstvanderDoes kondigt een motie aan over preventie binnen het 

Sociaal Domein.  

 

4. Programmabegroting 2022: Algemene inkomsten/financiën en 

paragrafen 
BEELD 

Toezegging 

- Door tijdgebrek in de commissie zegt het college toe dat politieke vragen die 

schriftelijk ingediend worden voor woensdag 27 oktober 21.00 uur, voor het 

weekeinde beantwoord worden.  
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Aangekondigde Moties en amendementen  

 

- De fractie van LijstvanderDoes kondigt een motie aan over de tekorten op IBOR.  

- De fractie van LijstvanderDoes kondigt een motie aan over Speelplaatsen.  

- De fractie van Progressief Woerden kondigt een tegenbegroting aan. 

- De fractie van Inwonersbelangen kondigt een amendement aan over het verminderen 

van externe inhuur.  

- De fractie van Inwonersbelangen kondigt een amendement aan over de afschaffing 

van de hondenbelasting.  

- De fractie van Woerden&Democratie kondigt een motie aan over het beleid rond 

mensen met een laag inkomen en overwaarde op hun huis. 

- De fractie van Woerden&Democratie kondigt wederom een motie van wantrouwen 

aan. 

- De fractie van VVD kondigt een motie aan over de doorrekening van de schuldquote 

tot 2030.  

- De fractie van VVD kondigt een motie aan over de jeugdmiddelen binnen het Sociaal 

Domein.  

- De fractie van CDA kondigt een amendement aan om te stoppen met het rente 

omslagpercentage.  

- De fractie van CDA  kondigt een amendement aan over de besteding van de 

vrijgekomen gelden van het stoppen met het rente omslagpercentage.  

  

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 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 

   


