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 datum  donderdag 25 november 2021  

 opening  20.00 uur sluiting 23.36 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

De heer Van Assem is afwezig.  

Er zijn 30 raadsleden aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer Karsemeijer maakt gebruik van het spreekrecht. Zijn inbreng wordt betrokken bij de 
raadsvragen over zwemveiligheid in de Oude Rijn.  

 

4. Raadsvragen 

1. Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt vragen aan het college over zwemveiligheid 

in de Oude Rijn, mede namens Inwonersbelangen, STERK Woerden, ChristenUnie/SGP en 

het CDA. De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over ditzelfde 

onderwerp.  

Wethouder De Regt beantwoordt beide sets vragen namens het college.  

Hij zegt toe te zullen onderzoeken hoe deze gevaarlijke situaties in de toekomst voorkomen 

kunnen worden en de raad daarover te informeren. 

 
2. De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over de beantwoording 

van schriftelijke vragen over het interpellatiedebat over de uitvoering van het parkeerbeleid. 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe een 

themabijeenkomst te organiseren over de uitkomsten van het onderzoek naar 

verkeersstromen en over de resultaten van de proef met het eerste uur gratis in de 

parkeergarage. 

 

3. De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over een fataal ongeluk 



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

2 van 7 

op de Hoge Rijndijk. 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college. 

 

4. De heer Bos (VVD) stelt vragen aan het college over veilige vuurwerkshows. 

Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen namens het college. 

 

5. Mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) over ‘nieuwe woningen alleen voor beleggers en 

kapitaalkrachtigen?’ 

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) benadrukt nogmaals de schriftelijke vragen die 

Progressief Woerden heeft gesteld over dit onderwerp.  

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college. Hij stelt voor de 

beantwoording van de vragen van LijstvanderDoes mee te nemen in de beantwoording van 

de vragen van Progressief Woerden.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de begrotingsraad van 4 november en de Politieke Avond 

van 11 november ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken van 29 oktober t/m 18 

november wordt zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Krediet voor nieuwbouw brandweerposten Zegveld en Harmelen  

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)]  

2. Rekenkameronderzoek armoedebeleid 

3. Zienswijze Kadernota 2023, 1e begrotingswijziging 2022 en 2e begrotingswijziging 2021 van 

de ODRU 
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4. Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ten behoeve van de omgevingsvergunning voor 

het bouwen van een hotel-restaurant met vergaderaccommodaties en wellness, op de 

locatie aan de Middellandse Zee in Woerden 

5. Activeren ontvangen subsidies verkeersmaatregelen 

6. Tussentijdse wijziging Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2019, gemeente Woerden 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt geacht tegen te stemmen] 

7. Zienswijze voor de begrotingswijziging 2021-1 van de Gemeenschappelijke 

Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU) 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Installatie fractieassistenten 

Iris Stins en Maarten Tuit worden geïnstalleerd als fractieassistent namens de VVD. 

 

7. Raadsvoorstel Delegatie en adviesrecht Omgevingswet 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Informatie over verwerking beleidsregels in Omgevingsplan’, 

ondertekend door de heer Van Hout (VVD), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder De Weger zegt toe de raad met een lijst van voorstellen te informeren en de raad 

altijd een raadsinformatiebrief te sturen wanneer het college een besluit neemt binnen de door 

de raad gedelegeerde kaders. Op dat moment kan de raad altijd vragen de raadsinformatiebrief 

te agenderen.  

 

In de loop van het komende jaar zal een evaluatie plaatsvinden. Deze zal begin 2023 worden 

aangeboden aan de gemeenteraad, zodat daarover gesproken kan worden.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Informatie over verwerking beleidsregels in Omgevingsplan’ wordt 

zonder stemming aangenomen. 

• Het geamendeerde raadsvoorstel Delegatie en adviesrecht Omgevingswet wordt in 

stemming gebracht. Het voorstel wordt met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen 

aangenomen. 
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8. Raadsvoorstel Kaders Wet inburgering 2021 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Snel aan de slag met taalonderwijs’, ondertekend door de heer Den Boer 

(STERK Woerden) wordt ingediend.  

• Het amendement ‘Nederlandse kernwaarden en vrijheden: een onmisbaar kader’, 

ondertekend door de heer Van Hout (VVD) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek) wordt 

ingediend. 

• Het amendement ‘Handhaving binnen de Wet inburgering 2021’, ondertekend door de heer 

Bakker (Woerden&Democratie), de heer Van Hout (VVD) en mevrouw De Mooij (WeDo 

politiek), wordt ingediend. 

• Het amendement ‘De ondertussengroep mee laten doen met de Wet inburgering 2021’, 

ondertekend door mevrouw Noorthoek (ChristenUnie/SGP), wordt ingediend.  

• De motie ‘De taal leren in Woerden’, ondertekend door mevrouw Van Hoesel (D66), 

mevrouw Franken (Progressief Woerden), mevrouw Noorthoek (ChristenUnie/SGP), 

mevrouw Streng (CDA) en mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

• De motie ‘Leren elkaar te begrijpen’, ondertekend door mevrouw Franken (Progressief 

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

 

Toezeggingen 

Begin volgend jaar zal de raad worden geïnformeerd over de middelen voor en de uitvoering 

van het amendement ‘de ondertussengroep mee laten doen in de Wet inburgering 2021’.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Snel aan de slag met taalonderwijs’ wordt gewijzigd in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Nederlandse kernwaarden en vrijheden: een onmisbaar kader’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Handhaving binnen de Wet inburgering 2021’ wordt in stemming 

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

• Het amendement ‘De ondertussengroep mee laten doen met de Wet inburgering 2021’ 

wordt gewijzigd in stemming gebracht. Het amendement wordt met 27 stemmen voor en 3 

stemmen tegen aangenomen.  

• Het geamendeerde raadsvoorstel Kaders Wet inburgering 2021 wordt met algemene 

stemmen aangenomen.  

• De motie ‘De taal leren in Woerden’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 25 

stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Leren elkaar te begrijpen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 11 

stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 
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9. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘Steun in de rug van onze Woerdense ondernemers’, ondertekend door de heer 

Hollemans en de heren Van Hout en Bos (VVD), wordt ingediend.  

• De motie ‘Een Romeins schip bij Woerden 650 jaar stad’, ondertekend door mevrouw Van 

Noort (Progressief Woerden), wordt ingediend.  

• De motie ‘Raad aan zet!’, ondertekend door de heer Van Aalst (CDA), de heer Van der Does 

(LijstvanderDoes), de heer Van Hout (VVD) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt 

ingediend.  

• De motie ‘Onderzoek financiële stand van zaken voor de nieuwe raad’, ondertekend door 

mevrouw Franken (Progressief Woerden), de heer Van Hout (VVD), de heer Bakker 

(Woerden&Democratie) en mevrouw De Mooij (WeDo politiek), wordt ingediend. 

• De motie ‘Keuzeknoppen voor bestuursvorming’, ondertekend door de heer Draisma (CDA), 

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

Leeuwen (LijstvanderDoes) en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.  

 

Toezeggingen 

• Wethouder De Weger zegt toe de raad in januari een raadsvoorstel voor te leggen over de 

taakstelling voor huisvesting van statushouders, voordat er een besluit worden genomen in 

regionaal verband.  

• Wethouder De Weger zegt toe voor de zomer een voorstel aan de raad voor te leggen over 

taakstelling voor huisvesting van asielzoekers. 

 

Besluit 

• De motie ‘Steun in de rug van onze Woerdense ondernemers’ wordt zonder stemming 

aangenomen. [Stemverklaring de heer Boersma (D66)] 

• De motie ‘Een Romeins schip bij Woerden 650 jaar stad’ wordt in stemming gebracht. De 

motie wordt met 16 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Raad aan zet!’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 23 stemmen 

voor en 7 stemmen tegen aangenomen. [Stemverklaring mevrouw Franken (Progressief 

Woerden)] 

• De motie ‘Onderzoek financiële stand van zaken voor de nieuwe raad’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. 

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

• De motie ‘Keuzeknoppen voor bestuursvorming’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  
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- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.36 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     


