raadsvergadering | besluitenlijst

1.

datum

donderdag 25 maart 2021

opening

20.00 uur

sluiting

23.24 uur

Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.
Alle raadsleden zijn aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is.
De voorzitter deelt het verdrietige nieuws dat Kees Beerepoot, fractiemedewerker en bestuurslid
van het CDA, is overleden.

2.

Vaststellen agenda

Moties vreemd aan de orde van de dag
De aangekondigde motie vreemd over het proces rond de tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool
zal aan het einde van de vergadering zonder bespreking in stemming worden gebracht.
De aangekondigde moties vreemd over thermische energie en over de Koren- en Watermolen
zullen kort besproken worden.

3.

De inwoner aan het woord

Er zijn geen aanmeldingen voor het spreekrecht.

4.

Raadsvragen

1. De heer Van Meijeren stelt raadsvragen over ‘Extra natuuraanleg bij de Meijegraslanden
Wethouder de Weger beantwoordt de vragen.
2. De heer Van Meijeren stelt raadsvragen over ‘Toekomstgedachten van de gemeente Lopik’
De burgemeester beantwoordt de vragen.
3. Mevrouw Van Altena stelt raadsvragen over ‘Publicatie van verkiezingsuitslagen’
De burgemeester beantwoordt de vragen.
De burgemeester zegt toe bij de Kiesraad te zullen aandringen op een uniform en
toegankelijk systeem voor het publiceren van verkiezingsuitslagen’.
De burgemeester zegt toe dat hij zal onderzoeken of de gemeente analyses kan maken over
de verkiezingsuitslagen.

5a

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen
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De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 17 en 18 februari en de Politieke
Avonden van 4 en 18 maart ongewijzigd vast.

5b

Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

De heer Bakker stelt voor om de raadsinformatiebrief van 22 februari over ‘Besluitvormingsproces
afwegingskader grootschalige duurzame energie’ te agenderen voor een Politieke Avond.
Mevrouw Boersma stelt voor om de raadsinformatiebrief van 15 februari over ‘Vaststelling MOP
Woerden 2021-2023’ te agenderen voor een Politieke Avond.
De voorzitter vraagt hiervoor een gemotiveerd verzoek aan de agendacommissie te sturen.
Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken van 12 februari tot en met 18
maart 2021 wordt zonder stemming aangenomen.

5c

Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.

5d

Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
• Zienswijze kaderbrief GGDrU;
• Financiële schade van WoerdenSport 2021 ten gevolge van corona;
• Benoeming Ad de Regt als bestuurslid Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
• Controleverordening 2020 en Controleprotocol 2020.
worden zonder stemming aangenomen.

6.

Installatie fractieassistent

De heer Lausegger wordt geïnstalleerd als fractieassistent voor Woerden voor Democratie.

7.

Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 2020

Indiening moties/amendementen
• De motie ‘Jaarresultaten betrekken bij budgetoverhevelingen’, ondertekend door de leden
Van Hout (VVD) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend;
• De motie ‘Compensatie budgetoverhevelingen 2020’, ondertekend door de leden Van Hoesel
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•

(D66), Van der Wind (CU/SGP), Draisma (CDA), Van Assem (Inwonersbelangen), Den Boer
(STERK Woerden) en Van Hout (VVD), wordt ingediend;
De motie ‘Alleen budgetoverhevelingen als er budget voor is, ondertekend door lid Bakker
(Woerden voor Democratie), wordt ingediend.

Toezeggingen
• Wethouder De Regt zegt toe in de najaarsnota 2021 de stand van zaken met betrekking tot
de budgetoverhevelingen te zullen delen.
• Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 in de
geest van de motie ‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, maar de motie
niet als zodanig te kunnen uitvoeren.
• Wethouder De Regt zegt toe de intentie te hebben om de boeggolf zo klein mogelijk te
houden.
• Wethouder De Regt zegt toe effecten op de begroting via raadsvoorstellen aan de raad voor
te leggen.
•
•

De motie ‘Compensatie budgetoverhevelingen 2020’ wordt ingetrokken.
De motie ‘Alleen budgetoverhevelingen als er budget voor is’ wordt ingetrokken.

Besluit
• Het voorstel ‘Budgetoverhevelingen 2020’ wordt met 26 stemmen voor en 5 stemmen tegen
aangenomen.
• De motie ‘Jaarresultaten betrekken bij budgetoverhevelingen’ wordt met 8 stemmen voor en
23 stemmen tegen verworpen.

8.

Raadsvoorstel Cheese Valley

Indiening moties/amendementen
• Het amendement ‘Beperken actieve betrokkenheid bij stichting Cheese Valley’, ondertekend
door de leden Van Hoesel (D66), Van der Wind (CU/SGP) en Boersma (Progressief
Woerden), wordt ingediend;
• Het amendement ‘Cheese Valley en verduurzaming’, ondertekend door de leden Boersma
(Progressief Woerden) en Van Hoesel (D66), wordt ingediend.
Toezeggingen
• Wethouder Noorthoek zegt toe dat het college geen zitting zal nemen in het bestuur van de
stichting.
Besluit
• Het gewijzigde amendement ‘Beperken actieve betrokkenheid bij stichting Cheese Valley’
wordt met 24 stemmen voor 7 stemmen tegen aangenomen.
• Het gewijzigde amendement ‘Cheese Valley en verduurzaming’ wordt met 23 stemmen voor
en 8 stemmen tegen aangenomen.
[stemverklaring lid Van Soest namens de CDA-fractie] [stemverklaring lid Boere (CDA)]
[stemverklaring lid De Mooij (WeDo/LHK)]
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•

9.

Het voorstel Cheese Valley wordt zonder stemming aangenomen.

Raadsvoorstel wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021

Indiening moties/amendementen
• Het amendement ‘Zeg nee tegen verhoging ozb 2021’, ondertekend door lid Van Assem
(Inwonersbelangen), wordt ingediend;
• De motie ‘Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven’, ondertekend door lid Van Hout
(VVD), wordt ingediend.
Toezeggingen
• Wethouder De Regt zegt toe de cijfers waarnaar in de motie ‘Alle cijfers op een rij voor
berekening ozb-tarieven’ wordt gevraagd in de toekomst als bijlage aan de Verordening ozb
2022 toe te voegen.
• Wethouder De Regt zegt toe de raad te zullen informeren over de (extra) administratieve
kosten die de verkeerd berekende tarieven met zich mee hebben gebracht.
Besluit
• Het amendement ‘Zeg nee tegen verhoging ozb 2021’ wordt met 2 stemmen voor en 29
stemmen tegen verworpen.
• Het voorstel ‘wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021’ wordt met 25
stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
[stemverklaring lid Van Noort namens Progressief Woerden]
• De motie ‘Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-tarieven’ wordt met 21 stemmen voor en
10 stemmen tegen aangenomen.

10.

Moties vreemd aan de orde van de dag

Indiening moties/amendementen
• De motie ‘Proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool’, ondertekend door de leden
Noorthoek (CU/SGP), Boersma (Progressief Woerden) en Vrolijk (STERK Woerden), wordt
ingediend.
• De motie ‘Thermische energie’, ondertekend door lid Verheyen (LijstvanderDoes), wordt
ingediend;
• De motie ‘Aanpak Koren- en Watermolen’, ondertekend door de leden Boersma (Progressief
Woerden) en Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend.
•
•

De motie ‘Thermische energie’ wordt aangehouden en geagendeerd voor een Politieke
Avond.
De motie ‘Aanpak Koren- en Watermolen’ wordt aangehouden en geagendeerd voor een
Politieke Avond, wanneer ook het Meerjaren Onderhoudsprogramma zal worden besproken.

Besluit
• De motie ‘Proces tijdelijke huisvesting Wilhelminaschool’ wordt 24 stemmen voor en 7
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stemmen tegen aangenomen.

-

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 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/LHK

☒ Wilma de Mooij

Woerden voor
Democratie

☒ Reem Bakker
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