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 Datum  Donderdag 24 juni 2021  

 Opening  20.00 uur Sluiting 23.34 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

Mevrouw Van Altena is bij aanvang afwezig. Er zijn 30 raadsleden aanwezig in de digitale 

vergadering. De voorzitter constateert dat er een quorum is.  

 

Mevrouw Van Altena is aanwezig vanaf agendapunt 7. 

 

2. Vaststellen agenda 

Wat betreft de aangekondigde moties vreemd wordt afgesproken deze na een korte toelichting 

van de indieners direct in stemming te brengen.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

3. De inwoner aan het woord 

Er hebben zich geen inwoners voor het spreekrecht gemeld.  

 

4. Raadsvragen 

De heer Bakker (Woerden voor Democratie) stelt vragen aan het college over het parkeerbeleid 
in de binnenstad.  
Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 mei en 1 juni en de Politieke 

Avonden van 3 juni en 17 juni ongewijzigd vast. 
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5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De heer Bakker (Woerden voor Democratie) doet navraag naar motie M-109 (een goed gesprek 

over rioolheffing). De uitvoering van deze motie was al een aantal keer aangekondigd, maar 

toch uitgesteld. De heer Bakker vraagt het college deze motie vóór de begrotingsbehandeling 

2021 uit te voeren.  

Wethouder De Regt zegt dit toe.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Zienswijze begroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021 en jaarrekening 2020 van de 

ODRU; 

2. Zienswijze op ontwerpbegroting 2022 GGDrU; 

3. Grip op IBOR (initiatiefvoorstel CDA); 

4. Nota verbonden partijen 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden voor Democratie). De heer Bakker kondigt een 

voorstel aan waarmee gemeenteraden binnen een samenwerkingsverband beter met elkaar 

in contact komen.] 

5. Bestemmingsplan Geestdorp 30D en 30E; 

6. Bekrachtiging geheimhouding MPG 2021; 

7. Bekrachtiging geheimhouding op 2 bijlagen raadsvoorstel snelfietsroute Woerden-Utrecht; 

8. Bekrachtiging geheimhouding op raadsinformatiebrief informatiebeveiliging; 

9. Bekrachtiging geheimhouding verklaring omtrent personele kwestie  

 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2021 

Indiening moties/amendementen 
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• Het amendement ‘geen lastenverzwaring voor inwoners’, ondertekend door mevrouw Van 

der Wind (ChristenUnie/SGP), de heer Van Hout (VVD), de heer Draisma (CDA) en mevrouw 

Van Hoesel (D66) wordt ingediend.  

• Het amendement ‘financieel overschot vanwege niet uitvoeren raadsvoorstel 

Ontwerpscenario Exercitieveld niet uitgeven’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden 

voor Democratie), wordt ingediend.  

• De motie ‘dekkingsplan voorjaarsrapportage 2021’, ondertekend door de heer Draisma 

(CDA), mevrouw Van Hoesel (D66), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP) en de heer 

Van Hout (VVD), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘geen lastenverzwaring voor inwoners’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.  

• Het amendement ‘financieel overschot vanwege niet uitvoeren raadsvoorstel 

Ontwerpscenario Exercitieveld niet uitgeven’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 1 stem voor en 29 stemmen tegen verworpen. 

[Stemverklaring mevrouw Van Hoesel (D66) en stemverklaring mevrouw De Mooij (WeDo 

politiek)]  

• Het geamendeerde raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2021 wordt in stemming gebracht. 

Het geamendeerde voorstel wordt met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen 

aangenomen.  

[Stemverklaring de heer Van Hout (VVD)]  

• De motie ‘dekkingsplan voorjaarsrapportage 2021’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 18 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.  

 

7. Raadsvoorstel Kadernota 2022 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’, ondertekend door de 

heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• De motie ‘afstand overbruggen’, ondertekend door mevrouw Franken (Progressief 

Woerden), mevrouw De Mooij (WeDo politiek) en de heer Bakker (Woerden voor 

Democratie), wordt ingediend, maar later ingetrokken; 

• De motie ‘repareren onwenselijke effecten Strategische Heroriëntatie’, ondertekend door 

mevrouw Franken (Progressief Woerden) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek) wordt 

ingediend; 

• De motie ‘oplossingsrichtingen kadernota 2022’, ondertekend door de heer Van Meijeren), 

mevrouw Van Hoesel (D66) en mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), wordt 

ingediend; 
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• De motie ‘temporiseren huurverhoging binnensport’, ondertekend door de heer Van 

Meijeren (CDA), mevrouw Van Hoesel (D66) en mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), 

wordt ingediend; 

• De motie ‘scenario’s voor sneller of verder verlagen schuldquote’, ondertekend door de 

heer Van Hout (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 2 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen.  

• Het raadsvoorstel ‘kadernota 2022’ wordt in stemming gebracht. Het raadsvoorstel wordt 

met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘repareren onwenselijke effecten Strategische Heroriëntatie’ wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. De motie wordt met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.  

• De motie ‘oplossingsrichtingen kadernota 2022’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘temporiseren huurverhoging binnensport’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met algemene stemmen aangenomen. 

• De motie ‘scenario’s voor sneller of verder verlagen schuldquote’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 3 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen.  

 

8. Raadsvoorstel scenario’s renovatie Exercitieveld 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘bomenlint Exercitieveld’, ondertekend door de heer Bos (VVD), de heer 

Boere (CDA), mevrouw Noorthoek (ChristenUnie/SGP) en mevrouw Vrolijk (STERK 

Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘wegdek rond het Exercitieveld’, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), de heer Bakker (Woerden voor Democratie), mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘heraanplant Exercitieveld Woerden’, ondertekend door mevrouw 

Boersma (Progressief Woerden), de heer Boersma (D66), de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), de heer Bakker (Woerden voor Democratie), de heer Van der Does 

(LijstvanderDoes) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt ingediend; 

• De motie ‘een mooi en levend Exercitieveld’, ondertekend door mevrouw Noorthoek 

(ChristenUnie/SGP), de heer Bos (VVD), mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw 

De Mooij (WeDo politiek) en de heer Boere (CDA), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘bomenlint Exercitieveld’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 
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wordt met 15 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘wegdek rond het Exercitieveld’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 10 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘heraanplant Exercitieveld Woerden’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.  

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘scenario’s renovatie Exercitieveld’ wordt in stemming 

gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met 20 stemmen voor en 11 stemmen 

tegen aangenomen.  

• De motie ‘een mooi en levend Exercitieveld’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.  

 

9. Raadsvoorstel rekenkameronderzoek participatie 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘uitvoerings- en evaluatiefase opnemen in participatiekader’, ondertekend 

door de heer Van Hout (VVD), mevrouw Franken (Progressief Woerden), mevrouw De Mooij 

(WeDo politiek), de heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw Van Hoesel (D66), 

wordt ingediend; 

• Het amendement ‘eindevaluatie beschrijven in participatiekader 2.0’, ondertekend door de 

heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘participatiekader’, ondertekend door mevrouw Franken (Progressief Woerden), 

mevrouw Van Hoesel (D66), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), mevrouw De Mooij 

(WeDo politiek) en de heer Bakker (Woerden voor Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘toekomstige participanten betrekken bij participatiekader 2.0’, ondertekend door 

de heer Bakker (Woerden voor Democratie), mevrouw De Mooij (WeDo politiek) en 

mevrouw Franken (Progressief Woerden), wordt ingediend, maar later ingetrokken. 

 

Toezeggingen 

• Wethouder De Regt zegt toe bij het opstellen van het participatiekader 2.0 ook dorps- en 

wijkplatforms te betrekken.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘uitvoerings- en evaluatiefase opnemen in participatiekader’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen 

aangenomen.  

• Het amendement ‘eindevaluatie beschrijven in participatiekader 2.0’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 8 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.  

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘rekenkameronderzoek participatie’ wordt in stemming 
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gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

• De motie ‘participatiekader’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. De motie wordt met 18 

stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.  

 

10. Raadsvoorstel concept-IRP 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘binnen het IRP besluiten beter naar elkaar duiden’, ondertekend door de 

heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt 

ingediend; 

• Het amendement ‘aanpassen zienswijze concept-IRP’, ondertekend door mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden), de heer Draisma (CDA), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie/SGP), 

de heer Bakker (Woerden voor Democratie) en mevrouw Onrust (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘binnen het IRP besluiten beter naar elkaar duiden’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘aanpassen zienswijze concept-IRP’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 24 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen 

• Het geamendeerde raadsvoorstel zienswijze concept-IRP wordt in stemming gebracht. Het 

geamendeerde raadsvoorstel wordt met 29 stemmen voor en 2 stemmen tegen 

aangenomen.  

 

11. Raadsvoorstel vaststellen jaarplan openbare ruimte 2021 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘meer speelruimte voor IBOR’, ondertekend door mevrouw Van Altena (D66), 

mevrouw Franken (Progressief Woerden), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), 

mevrouw De Mooij (WeDo politiek) en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt 

ingediend. 

 

Besluit 

• Het raadsvoorstel vaststellen jaarplan openbare ruimte 2021 wordt in stemming gebracht. 

Het raadsvoorstel wordt met 25 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘meer speelruimte voor IBOR’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

15 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen.  
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12. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

• De motie ‘witte anjer perkje’, ondertekend door de heer Van Aalst (CDA), mevrouw De 

Mooij (WeDo politiek), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer Van Hout (VVD), de 

heer Den Boer (STERK Woerden), de heer Brouwer (ChristenUnie/SGP) en de heer Bakker 

(Woerden voor Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘verminderen van overlast en gezondheidsrisico’s door fijnstof uit houtrook door 

houtkachels en open haarden’, ondertekend door mevrouw De Mooij (WeDo politiek), de 

heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer Vierstra (Progressief Woerden), de heer 

Bakker (Woerden voor Democratie) en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘meedoen aan het Schone Lucht Akkoord voor een gezonde(re) leefomgeving’, 

ondertekend door mevrouw De Mooij (WeDo politiek) en mevrouw Van Hoesel (D66), wordt 

ingediend en aangehouden; 

• De motie ‘beperken nadelige gevolgen door houtstook’, ondertekend door de heer Van der 

Does (LijstvanderDoes), wordt ingediend.  

 
Besluit: 

• De motie ‘witte anjer perkje’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 26 stemmen 

voor en 5 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘verminderen van overlast en gezondheidsrisico’s door fijnstof uit houtrook door 

houtkachels en open haarden’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 12 

stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘beperken nadelige gevolgen door houtstook’ wordt in stemming gebracht. De 

motie wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen.  

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.34 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

CDA ☒ Rumo van Aalst      

 ☒ John Boere  griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ Arjen Draisma   ☒ Liesje Wanders 

 ☒ Marco Hollemans   ☒ Reinhild Freytag 

 ☒ Job van Meijeren   ☒ Sanne van den Hoek 

 ☒ Vera Streng   ☐ Sandra Verhoef 

 ☒ Toos van Soest     

    wethouders ☒ George Becht 

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Jaap van der Does   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Chris van Iersel   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ 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 voor 

Democratie 

☒ Reem Bakker     
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