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 datum  Donderdag 23 september 2021  

 opening  20.00 uur sluiting 22.26 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

Er zijn 28 raadsleden aanwezig in de digitale vergaderzaal. De voorzitter stelt vast dat er een 

quorum is.  

 

De voorzitter maakt er melding van dat de heer Bakker vanavond voor het eerst namens 

Woerden&Democratie zal deelnemen aan de raadsvergadering.  

 

De voorzitter maakt er melding van dat mevrouw Tiemens niet langer actief zal zijn als 

fractieassistent voor D66 en bedankt haar voor haar inzet.  

 

De voorzitter maakt er melding van dat het presidium maandag 20 september heeft besloten de 

eerder vastgestelde routekaart voor digitaal/fysiek vergaderen los te laten en heeft besloten 

naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen de 

vergaderingen binnen Raad op Donderdag vanaf 30 september weer in het gemeentehuis zullen 

plaatsvinden. 

 

2. Vaststellen agenda 

De fractie van Inwonersbelangen heeft een verzoek gedaan aan de raad voor het houden van 

een interpellatiedebat over de uitvoering van het parkeerbeleid op donderdag 14 oktober.  

Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen.  

 

3. De inwoner aan het woord 

Er hebben zich geen inwoners gemeld voor het spreekrecht.  

 

4. Raadsvragen 

Mevrouw Franken (Progressief Woerden) stelt raadsvragen aan het college over kaders voor 
Ferm Werk 2022.  
Wethouder Becht beantwoordt de vragen namens het college.  Hij zegt toe uiterlijk oktober van 
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dit jaar een raadsinformatiebrief naar de raad te sturen waarin o.a. wordt ingegaan op de 
voortgang van de bestuursopdrachten. 
 
De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt een raadsvraag aan het college over vrijstelling van 
gemeentelijke belastingen.  
Wethouder De Regt beantwoordt de vraag namens het college. Hij geeft aan dat het verzoek 
van de heer Bakker enig uitzoekwerk vergt en zegt toe hier later op terug te komen. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 15 juli en de Politieke Avonden van 

2 en 16 september ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De heer Van Aalst (CDA) heeft vragen naar aanleiding van de raadsinformatiebrief D/21/034595 

over ‘Stand van zaken opvang asielzoekers en huisvesting statushouders’ en kondigt aan dat het 

CDA een agendaverzoek zal doen om deze raadsinformatiebrief te agenderen voor een Politieke 

Avond. 

 

Het raadsvoorstel (D/21/016971) inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder 

stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

Mevrouw Franken (Progressief Woerden) doet navraag naar de uitvoering van de motie 84 

(Speelgelegenheid in plan Witt). Wethouder De Regt zegt toe de raad hier schriftelijk over te 

informeren. 

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 
1. Raadsvoorstel verordening Bedrijveninvesteringszone Binnenstad; 
2. Raadsvoorstel verordening Bedrijveninvesteringszone Honthorst 2022-2026; 
3. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief ontwikkeling locatie Mijzijde 76A te 

Kamerik 
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worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Installatie raadslid / fractieassistent 

Ishak Issarti wordt geïnstalleerd als fractieassistent voor D66. 

 

7. Raadsvoorstel Bestemmingsplan herontwikkeling Zaagmolenlaan 12 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘25% sociale huur bij Zaagmolenlaan 12’, ondertekend door de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘parkeren Zaagmolenlaan 12’, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen) en de heer Bos (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘25% sociale huur bij Zaagmolenlaan 12’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 6 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘parkeren Zaagmolenlaan 12’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 8 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.  

• Het raadsvoorstel ‘bestemmingsplan herontwikkeling Zaagmolenlaan 12’ wordt in stemming 

gebracht. Het raadsvoorstel wordt met 27 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 

[Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw De Mooij (WeDo 

politiek) 

 

8. Raadsvoorstel uitgangspunten Warmtevisie Woerden 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Meten is weten in de Warmtevisie’, ondertekend door mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Naast haalbaarheid en betaalbaarheid ook draagvlak’, ondertekend door 

mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘Thermische energie’, ondertekend door mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), 

wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Duidelijkheid voor de inwoner’, ondertekend door de heer Boere (CDA) 

en mevrouw Onrust (VVD), wordt ingediend. 
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Besluit 

• Het amendement ‘Meten is weten in de Warmtevisie’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 27 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Naast haalbaarheid en betaalbaarheid ook draagvlak’ wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 16 stemmen voor en 12 stemmen tegen 

aangenomen. 

• Het amendement ‘Duidelijkheid voor de inwoner’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 21 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. 

• Het gewijzigde raadsvoorstel ‘Uitgangspunten Warmtevisie Woerden’ wordt in stemming 

gebracht. Het gewijzigde raadsvoorstel wordt met 25 stemmen voor en 3 stemmen tegen 

aangenomen. [Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

• De motie ‘Thermische energie’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. De motie wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

9. Raadsvoorstel Participatiekader 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Geen goed raadsbesluit zonder goed participatietraject’, ondertekend 

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

• Het amendement ‘Iedereen die wil, mag meeparticiperen’, ondertekend door de heer 

Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Geen goed raadsbesluit zonder goed participatietraject’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 3 stemmen voor en 25 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Iedereen die wil, mag meeparticiperen’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• Het raadsvoorstel ‘Participatiekader’ wordt in stemming gebracht. Het raadsvoorstel wordt 

met 27 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. [Stemverklaring mevrouw De Mooij 

(WeDo politiek)]. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.26 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     


