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 datum  donderdag 23 december 2021  

 opening  20.00 uur sluiting 23.24 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

Er zijn 31 raadsleden aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3.  Uitreiking Raadspen 2021 voor beste raadsvoorstel en raadsinformatiebrief 

Mevrouw Boersma reikt namens de jury van de Raadspen 2021 de prijs voor het beste 

raadsvoorstel en de beste raadsinformatiebrief uit aan respectievelijk Sharon Dikmans en Len 

Hazeleger.  

 

4. De inwoner aan het woord 

De heer Rothfusz maakt gebruik van het spreekrecht. Hij spreekt in over jeugdhulp, 
gedoogbeleid en belangenverstrengeling. In verband met privacygevoelige informatie wordt dit 
onderwerp niet opgenomen in de videoverslaglegging.  

 

5. Raadsvragen 

1. Mevrouw Franken (Progressief Woerden) stelt raadsvragen over Ferm Werk.  

Wethouder Becht beantwoordt de vragen namens het college. Er zal op voorspraak van de 

raad op 13 januari een informatiebijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd worden.  

 
2. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt mede namens mevrouw Boersma (Progressief Woerden) en 

de heer Bos (VVD) raadsvragen over het Hof van Harmelen.  

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe de raad te 

zullen informeren zodra er meer duidelijkheid is over het verloop van het bestemmingsplan 

Hof van Harmelen.  



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

2 van 7 

 

3. Mevrouw Van Soest (CDA) stelt raadsvragen over doorlooptijden van vergunningen van de 

afdeling Bouwzaken. 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college.  

4. De heer Van Hout (VVD) stelt raadsvragen over digitale veiligheid na kwetsbaarheid door 

log4j. 

Wethouder Becht beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe de raad via een 

raadsinformatiebrief over dit onderwerp te zullen informeren.  

 

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 25 november en de Politieke 

Avonden van 2 en 16 december ongewijzigd vast. 

 

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken van 19 november t/m 14 

december wordt zonder stemming aangenomen. 

 

6c Vaststellen langetermijnagenda 

Naar aanleiding van T-521 (informatie Van Ooijen) verzoekt de heer Van Hout (VVD) of deze 

toezegging voor 20 januari kan worden afgedaan. Wethouder De Weger zegt toe hieraan 

tegemoet te kunnen komen.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda met inachtneming van deze wijziging vast. 

 

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

2. Vaststellen bestemmingsplan Entreegebied landgoed Bredius; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

3. Vaststellen belastingverordeningen 2022: 
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[Stemverklaring de heer Van Hout (VVD)] 

[Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen)] 

o De verordening onroerende-zaakbelastingen 2022; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

o De verordening parkeerbelasting 2022; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

o De verordening hondenbelasting 2022; 

o De verordening precariobelasting 2022;  

o De verordening toeristenbelasting 2022-2023; 

o De verordening reinigingsheffingen 2022;  

o De verordening riool en waterzorgheffing 2022; 

o De verordening lijkbezorgingsrechten 2022; 

o De verordening marktgelden 2022; 

o De verordening havengelden 2022; 

o De legesverordening 2022. 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

4. Regionale Agenda Jeugd Utrecht-West 2022-2025; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

5. Vaststellen Warmtevisie Woerden; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

6. Wensen en bedenkingen deelname stichting risicobeheer; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

7. Wijziging APV Standplaats- en ventenbeleid; 

8. Parkeerverordening 2022  

[Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen)] 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

9. Actualisatie Detailhandelstructuurvisie  

[Stemverklaring de heer Hollemans (CDA)] 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

[Stemverklaring de heer Van der Does (LijstvanderDoes)] 

10. Financiële verordening 2023. 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

7. Eervol ontslag Sanne van den Hoek en Reinhild Freytag 

De gemeenteraad verleent Sanne van den Hoek (raadscommunicatieadviseur) en Reinhild 
Freytag (raadsadviseur) eervol ontslag. De besluiten worden zonder stemming aangenomen.  
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8. Installatie fractieassistent 

Dries Berendsen wordt geïnstalleerd als fractieassistent namens D66. 

 

9. Raadsvoorstel Addendum Woonvisie 

De heer Van Hout (VVD) kondigt aan in samenwerking met Woerden&Democratie een 

initiatiefvoorstel te zullen indienen over een wijziging van de Huisvestingsverordening. De 

eerder aangekondigde motie ‘automatische urgentieverklaring voor statushouders bij de 

toewijzing van sociale huurwoningen laten vervallen’ (Woerden&Democratie) wordt niet 

ingediend.  

 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Toegang tot (goedkopere) koopwoningen voor inkomens net boven de 

grens voor sociale huur vergroten’, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend, maar later gewijzigd tot een motie; 

• De motie ‘steviger sturen op sociale huur’, ondertekend door mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• De motie ‘anticiperen op nieuwe wetgeving toewijzing nieuwbouwwoningen’, ondertekend 

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

 

Besluit 

• Het raadsvoorstel ‘Addendum Woonvisie 2019-2024’ wordt zonder stemming aangenomen; 

• De motie ‘steviger sturen op sociale huur’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

15 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen; 

• De motie ‘anticiperen op nieuwe wetgeving toewijzing nieuwbouwwoningen’ wordt in 

stemming gebracht. [Stemverklaring mevrouw Franken (Progressief Woerden)]  

       De motie wordt met 28 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen; 

• De motie ‘Toegang tot (goedkopere) koopwoningen voor inkomens net boven de grens voor 

sociale huur vergroten’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 24 stemmen voor 

en 7 stemmen tegen aangenomen. 

 

10. Initiatiefvoorstel Wijziging APV t.b.v. regulering houtstook 

Indiening moties 

• De motie ‘verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van 

communicatieve middelen’, ondertekend door mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie) 

en mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• De motie ‘Voorstel voor onderzoek naar gemeentelijke (subsidie)regelgeving in het kader 
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van houtkachels’, ondertekend door mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘Onderzoek naar stookvenster houtstook in APV’, ondertekend door mevrouw De 

Mooij (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Rechtszaken voor houtstook zijn duur, voorkom dat. Maak van Woerden geen 

Oldenzaal!’, ondertekend door mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie), wordt 

ingediend. 

 

Besluit 

• Het initiatiefvoorstel ‘Wijziging APV t.b.v. regulering houtstook’ wordt in stemming 

gebracht. Het voorstel wordt met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen; 

• De motie ‘verbeteren leefomgeving in het huidige stookseizoen, met gebruik van 

communicatieve middelen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 25 stemmen 

voor en 6 stemmen tegen aangenomen; 

• De motie ‘voorstel voor onderzoek naar gemeentelijke (subsidie)regelgeving in het kader 

van houtkachels’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 7 stemmen voor en 24 

stemmen tegen verworpen; 

• De motie ‘onderzoek naar stookvenster houtstook in APV’ wordt in stemming gebracht. De 

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

• De motie ‘rechtszaken voor houtstook zijn duur, voorkom dat. Maak van Woerden geen 

Oldenzaal!’ wordt ingetrokken en dus niet in stemming gebracht. 

 

9. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

• De motie ‘RES heroverwegen, nu kernenergie onderdeel is in de energiemix’, ondertekend 

door mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie) en mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), 

wordt ingediend; 

• De motie ‘stopzetten onderzoek locaties windturbines’, ondertekend door de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw Onrust (VVD), wordt ingediend; 

• De motie ‘voorkomen van verwijderde en kwijtgeraakte Stolpersteine’, ondertekend door 

de heer Van Hout (VVD), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer Van Aalst (CDA), 

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

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

Bakker (Woerden&Democratie) wordt ingediend.  

 

Besluit 

• De motie ‘voorkomen van verwijderde en kwijtgeraakte Stolpersteine’ wordt zonder 

stemming aangenomen; 
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• De motie ‘RES heroverwegen, nu kernenergie onderdeel is in de energiemix’ wordt in 

stemming gebracht. [Stemverklaringen van de heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer 

Vierstra (Progressief Woerden), Mevrouw Onrust (VVD) en mevrouw Noorthoek 

(ChristenUnie/SGP)] De motie wordt met 12 stemmen voor en 19 stemmen tegen 

verworpen; 

• De motie ‘stopzetten onderzoek locaties windturbines’ wordt in stemming gebracht. De 

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

 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.24 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffier ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere   ☒ Liesje Wanders 

 ☒ Arjen Draisma   ☒ Sandra Verhoef 

 ☒ Marco Hollemans     

 ☒ Job van Meijeren  wethouders ☒ George Becht 

 ☒ Vera Streng   ☒ Arjan Noorthoek 

 ☒ Toos van Soest   ☒ Ad de Regt  

     ☒ Tymon de Weger 

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     

       

Woerden&Democratie ☒ Reem Bakker     

 ☒ Wilma de Mooij     


