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 datum  donderdag 14 oktober 2021  

 opening  20.00 uur sluiting 00.10 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

De heer Van Iersel is afwezig. De voorzitter constateert dat er 30 raadsleden aanwezig zijn er 

dus een quorum is.  

 

2. Vaststellen agenda 

Op voorstel van de heer Van Meijeren (CDA) wordt besloten de aangekondigde moties vreemd 
over het parkeerbeleid te betrekken bij het agendapunt 8 (interpellatiedebat).  
 
De overige moties vreemd worden na een korte toelichting van de indieners direct in stemming 
gebracht.  
 
De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt voor het raadsvoorstel Najaarsrapportage 2021 te 
agenderen voor de eerstvolgende auditcommissie. Het voorstel wordt niet overgenomen.  

 

3. Raadsvragen 

Mevrouw Van Soest (CDA) stelt raadsvragen over de toekomst van de Harmelerwaard. 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college.  

 

De heer Van Meijeren (CDA) stelt raadsvragen over de intocht van Sinterklaas. 

Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen namens het college.  

 

De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt raadsvragen over de fietsveiligheid bij de 

Polanerbaan.  

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college.  

 

Mevrouw De Mooij (WeDo politiek) stelt raadsvragen over Afghaanse vluchtelingen.  

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college en zegt toe tijdens 

bespreking van de raadsinformatiebrief over de stand van zaken van opvang asielzoekers en 

huisvesting statushouders tijdens de Thema-avond van 18 november een update te zullen geven 

over de landelijke situatie rond Afghaanse vluchtelingen op dat moment.  
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4. De inwoner aan het woord 

Er hebben geen insprekers gemeld om in te spreken.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 september en de Politieke 

Avond van 30 september en de politieke bespreking op de Thema-avond van 7 oktober 

ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken 17 september t/m 7 oktober 

2021 wordt zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De heer Hollemans (CDA) doet navraag naar de status van de afhandeling van de motie (M-156) 

over Geestdorp 10. Wethouder De Weger antwoordt dat het bestemmingsplan ter inzage wordt 

gelegd en zienswijzen kunnen worden gegeven. Het bestemmingsplan zal naar verwachting in 

februari 2022 aan de raad worden voorgelegd.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Hernieuwde aanwijzing lokale publieke media-instelling  gemeente Woerden; 

2. Benoeming en herbenoeming twee leden Raad van Toezicht stichting Klasse [stemverklaring 

de heer Bakker (Woerden&Democratie)]; 

3. Najaarsrapportage 2021 [stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt 

geacht tegen te hebben gestemd]  

4. Coronasteun lange termijn voor culturele sector Woerden 

worden zonder stemming aangenomen. 
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6. Installatie fractieassistent 

Mevrouw Lamboo wordt geïnstalleerd als fractieassistent van STERK Woerden.  

 

7. Raadsvoorstel RES 1.0 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘kennisnemen van RES 1.0’, ondertekend door mevrouw Onrust (VVD) en 

mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

• De motie ‘geen nieuwe regionale opgave na 2030’, ondertekend door mevrouw Onrust 

(VVD) en mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘kennisnemen van RES 1.0’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

• Het raadsvoorstel RES 1.0 wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt met 19 stemmen 

voor en 11 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘geen nieuwe regionale opgave na 2030’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.   

 

8. Interpellatiedebat uitvoering parkeerbeleid 

Op 23 september heeft de raad ingestemd met voorstel van Inwonersbelangen tot het voeren 

van een interpellatiedebat over de uitvoering van het parkeerbeleid.  

 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘parkeerbeleid – ga terug naar start en pak een kanskaart’, ondertekend door de 

heer Bakker (Woerden&Democratie) wordt ondertekend; 

• De motie ‘aanpassingen parkeerbeleid, ondertekend door de heer Van Meijeren (CDA), de 

heer Den Boer (STERK Woerden), mevrouw Van Altena (D66), mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP) en mevrouw Van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘flexibel en simpel parkeren voor alle binnenstadbewoners’, ondertekend door de 

heer Van Hout (VVD), wordt ingediend;  

• De motie ‘van uitsterfbeleid naar vrijwilligheid’, ondertekend door de heer Van Hout (VVD), 

wordt ingediend; 

• De motie ‘schrappen 20 euro op centrumring en in woonstraten’, ondertekend door de heer 

Van Hout (VVD), wordt ingediend; 
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• De motie ‘proef eerste uur gratis parkeren in de garage’, ondertekend door de heer Van 

Hout (VVD), wordt ingediend; 

• De motie ‘verzoek aan rekenkamercommissie inzake introductie nieuw parkeerbeleid’, 

ondertekend door de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend.  

• Een motie van afkeuring, ondertekend door mevrouw De Mooij, wordt ingediend.  

 

Toezeggingen 

• Wethouder Noorthoek zegt toe de aanpassingen op het parkeerbeleid voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 

 

Besluit 

• De motie van afkeuring wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 2 stemmen voor 

en 28 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘parkeerbeleid – ga terug naar start en pak een kanskaart’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 3 stemmen voor en 27 tegen verworpen.  

• De motie ‘aanpassingen parkeerbeleid Woerden’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.   

• De motie ‘flexibel en simpel parkeren voor alle binnenstadbewoners’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.  

• De motie ‘van uitsterfbeleid naar vrijwilligheid’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘schrappen 20 euro op centrumring en in woonstraten’ wordt met 4 stemmen 

voor en 26 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘proef eerste uur gratis parkeren in de garage’ wordt gewijzigd in stemming 

gebracht. De motie wordt met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘verzoek aan rekenkamercommissie inzake introductie nieuw parkeerbeleid’ wordt 

in stemming gebracht. De motie wordt met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen 

verworpen. 

 

9. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘kwijtschelding 2021’, ondertekend door de heer Den Boer (STERK Woerden) en 

mevrouw Van Noort (Progressief Woerden), wordt ingediend. 

• De motie ‘toekomst Harmelerwaard’, ondertekend door de heer Brouwer 

(ChristenUnie/SGP), mevrouw Van Soest (CDA), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), 

mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), de heer Den Boer (STERK Woerden), mevrouw De 

Mooij (WeDo politiek) en mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend.  
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De motie ‘kwijtschelding 2021’ wordt aangehouden. 
 

Besluit 

• De motie Harmelerwaard [stemverklaring de heer Bakker] wordt met 28 stemmen voor en 2 

stemmen tegen aangenomen 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 00.10 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     


