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 datum  donderdag 4 november 2021  

 opening  16.00 uur sluiting 23.47 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur. 

Mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) is afwezig. 

De heer Vierstra (Progressief Woerden) sluit later aan bij de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. Raadsvragen 

Mevrouw De Mooij (WeDo politiek) stelt raadsvragen over ‘uitzondering coronamaatregelen 
intocht Sinterklaas’.  
De burgemeester beantwoordt de vragen namens het college.  

 

4a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 14 oktober en de 

begrotingscommissies van 26 en 28 oktober ongewijzigd vast. 

 

4b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel wijze van afdoening ingekomen stukken van 8 tot en met 28 oktober wordt 

zonder stemming aangenomen.  

 

4c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 
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4a Programmabegroting 2022: Eerste termijn raad 

Indiening amendementen/moties 

De fracties dienen amendementen en moties in bij het raadsvoorstel Programmabegroting 

2022. Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken.  

 

- Schorsing 

De voorzitter schorst om 18.38 uur de vergadering voor de dinerpauze tot 20.00 uur.  

 

4b Programmabegroting 2022: Eerste termijn college 

Toezeggingen 

Wethouder De Weger zegt toe de raad op een geëigend moment in 2022 te informeren over de 

uitkomsten van de motie M3-6 ‘Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg’.  

 

4c Programmabegroting 2022: Tweede termijn raad en college 

Wijziging moties/amendementen 

Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken.  

 

4d Stemming amendementen, programmabegroting en moties 

Besluit 

Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken. 
 

- Bij de motie van wantrouwen geeft de heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) geeft namens 

de fracties van CDA, Progressief Woerden, LijstvanderDoes, VVD, D66, 

ChristenUnie/SGP, Inwonersbelangen, STERK Woerden en WeDo politiek een 

stemverklaring; 

- Bij de motie van wantrouwen geeft de heer Bakker (Woerden&Democratie) een 

stemverklaring; 

 
- Bij het geamendeerde raadsvoorstel Programmabegroting 2022 geeft mevrouw Van 

Noort (Progressief Woerden) een stemverklaring; 

- Bij het geamendeerde raadsvoorstel Programmabegroting 2022 geeft de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen) een stemverklaring. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Overzicht-amendementen-en-moties-begroting-2022-versie-5-november.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Overzicht-amendementen-en-moties-begroting-2022-versie-5-november.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Overzicht-amendementen-en-moties-begroting-2022-versie-5-november.pdf


raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

3 van 4 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.47 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere   ☒ Liesje Wanders 

 ☒ Arjen Draisma   ☒ Reinhild Freytag 

 ☒ Marco Hollemans   ☐ Sanne van den Hoek 

 ☒ Job van Meijeren   ☐ Sandra Verhoef 

 ☒ Vera Streng     

 ☒ Toos van Soest  wethouders ☒ George Becht 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Jaap van der Does   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Chris van Iersel     

 ☐ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Anno Visser     

 ☒ Monique Verheyen     

       

VVD ☒ Florian Bos     

 ☒ Florian van Hout     

 ☒ Simone Onrust     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Marieke van Noort     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

STERK Woerden ☒ Wout den Boer     

 ☒ 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     

       

WeDo Politiek ☒ Wilma de Mooij     

       

Woerden&Democratie ☒ Reem Bakker     


