raadsvergadering | besluitenlijst

1.

datum

donderdag 22 april 2021

opening

20.00 uur

sluiting

22.41 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
De heer Vierstra (Progressief Woerden) is afwezig.
Er zijn 30 raadsleden aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is.

2.

Vaststellen agenda

Mevrouw Franken benadrukt namens de agendacommissie het belang van tijdig agenderen
vanuit het college. Het raadsvoorstel over de subsidieaanvraag voor de Oostdam wordt nu
zonder eerst besproken te zijn geweest op een Politieke Avond, direct geagendeerd in de
raadsvergadering, waardoor de raad zich minder goed heeft kunnen voorbereiden.
-

De motie vreemd over ‘Aanpak Koren- en Watermolen’ wordt als bespreekstuk
geagendeerd;

-

De motie vreemd over ‘Thermische energie’ wordt aangehouden en besproken tijdens de
bijeenkomst van de werkgroep Energietransitie op 29 april;

-

De motie vreemd over ‘Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties’
wordt bij agendapunt 9 direct in stemming gebracht. Mevrouw De Mooij (WeDo politiek)
zal een korte toelichting geven.

-

Besluitvorming over de door alle fracties ondertekende motie vreemd over ‘Bijzondere
status KNIL-graven’ zal zonder stemming plaatsvinden. Mevrouw Van Leeuwen
(LijstvanderDoes) zal namens alle fracties een korte toelichting geven

De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

De inwoner aan het woord

Er hebben zich geen inwoners gemeld voor het spreekrecht.

4.

Raadsvragen

Er worden geen raadsvragen gesteld.
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5a

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 maart en de Politieke Avonden
van 1 en 15 april ongewijzigd vast.

5b

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) vraagt of de raad geïnformeerd kan worden over de
afdoening van het ingekomen stuk nummer 83 (Veilig verkeer Nederland, afd. Harmelen –
Verkeersveiligheidsadvies Schoollaan – Tuinderij).
Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt – met inbegrip van de
wijziging van mevrouw Boersma - zonder stemming aangenomen.

5c

Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.
De voorzitter geeft aan dat het raadsvoorstel over Verbonden Partijen op 26 april in het college
wordt behandeld, waarna het zal worden doorgeleid naar de agendacommissie.

5d

Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1. Raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan Rembrandtbrug;
[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden voor Democratie) en de heer Van Assem
(Inwonersbelangen), worden geacht tegen te hebben gestemd.]
2. Raadsvoorstel Wijziging Verordening precariobelasting 2021;
3. Raadsvoorstel Vaststellen Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Woerden
2021.
worden zonder stemming aangenomen.

6.

Installatie fractieassistent

Lilian Biber wordt geïnstalleerd als fractieassistent van Progressief Woerden.

2 van 6

raadsvergadering | besluitenlijst
7.

Raadsvoorstel Subsidieaanvraag voor de werkzaamheden project Oostdam

Besluit
• Het raadsvoorstel ‘Subsidieaanvraag voor de werkzaamheden project Oostdam’ wordt in
stemming gebracht. Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
[Stemverklaring mevrouw Franken (Progressief Woerden) en de heer Brouwer
(ChristenUnie/SGP).

8.

Raadsvoorstel Cultuurmanifest en ontwikkelthema’s 2021-2024

Indiening moties/amendementen
• Het amendement ‘Cultuur in Woerden heeft een lokale component’, ondertekend door de
leden Bakker (Woerden voor Democratie), Bos (VVD) en Van Leeuwen (LijstvanderDoes),
wordt ingediend;
• Het amendement ‘Inclusie, Ja! Maar we kunnen wel tegen een stootje’, ondertekend door de
leden Bakker (Woerden voor Democratie) en Bos (VVD), wordt ingediend.
• De motie ‘Ambities voor breedtecultuur’, ondertekend door de leden Van Noort (Progressief
Woerden), Bos (VVD), Van Altena (D66), Noorthoek (ChristenUnie/SGP), Bakker (Woerden
voor Democratie), Streng (CDA), Den Boer (STERK Woerden), Van Leeuwen
(LijstvanderDoes), Van Assem (Inwonersbelangen) en De Mooij (WeDo politiek), wordt
ingediend.
Besluit
• Het amendement ‘Cultuur in Woerden heeft een lokale component’ wordt in stemming
gebracht. Het amendement wordt met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.
• Het amendement ‘Inclusie, Ja! Maar we kunnen wel tegen een stootje’ wordt in stemming
gebracht. Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen.
• Het raadsvoorstel ‘Cultuurmanifest en ontwikkelthema’s 2021-2024’ wordt met algemene
stemmen aangenomen.
• De motie ‘Ambities voor breedtecultuur’ wordt zonder stemming aangenomen.

10.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Indiening moties/amendementen
• De motie ‘Aanpak Koren- en Watermolen’, ondertekend door de leden Boersma (Progressief
Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend;
• De motie ‘Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties’, ondertekend
door lid De Mooij (WeDo politiek), wordt ingediend;
• De motie ‘Bijzondere status KNIL-graven’, ondertekend door alle fracties, wordt ingediend.
Besluit
• De motie ‘Aanpak Koren- en Watermolen wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 4
stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen;
[Stemverklaring mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek)]
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•

•

-

De motie ‘Opvallende eenvoudige waarschuwingsborden onveilige situaties’ wordt in
stemming gebracht. De motie wordt met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen;
[Stemverklaring de heer Van Meijeren (CDA), mevrouw Van Noort (Progressief Woerden),
meneer Van Hout (VVD), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), mevrouw Van Leeuwen
(LijstvanderDoes), mevrouw Van Altena (D66) en de heer Bakker (Woerden voor
Democratie).
De motie ‘Bijzondere status KNIL-graven’ wordt zonder stemming aangenomen.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.41 uur.
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fractie
CDA

☒
☒
☒
☒

raadsleden

voorzitter

☒ Victor Molkenboer

Rumo van Aalst
John Boere
Arjen Draisma
Marco Hollemans

griffier

☒ Mark Tobeas

wethouders

☒ George Becht
☒ Arjan Noorthoek
☒ Ad de Regt
☒ Tymon de Weger

☒ Job van Meijeren
☒ Vera Streng
☒ Toos van Soest
LijstvanderDoes

☒ Lia Arentshorst
☒ Jaap van der Does
☒ 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 voor
Democratie

☒ Reem Bakker
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