
raadsvergadering | besluitenlijst

datum donderdag 17 november 2022

opening 16.00 uur sluiting 23.03 uur

1 Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 16.00 uur.
Mevrouw van Soest (CDA), mevrouw Van Kooten (Splinter) en de heer Hollemans (CDA) sluiten later 
aan. Er zijn bij opening 28 raadsleden aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is.

Wethouder De Regt is afwezig.

2 Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 13 oktober en de begrotingscommissies 
van 2 en 3 november ongewijzigd vast.

3b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Het raadsvoorstel wijze van afdoening ingekomen stukken van 6 oktober tot en met 10 november 
wordt zonder stemming aangenomen.

3c Vaststellen langetermijnagenda

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.
Wethouder Noorthoek geeft n.a.v. een vraag van mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) aan dat de 
startnotitie (LTA M-039) aan de orde komt tijdens de eerste termijn van het college.

3d Hamerstukken

De raadsvoorstellen:
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1. Zienswijze (ontwerp)Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht;
2. Zienwijze 2e begrotingswijziging 2022 en conceptbegroting 2023 Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden;
3. Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Woerden 2023;
4. Zienswijze Begrotingswijziging GGDrU 2022-1;
5. Ontwerp-wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht;
6. Regionaal Risicoprofiel 2023 van Veiligheidsregio Utrecht;
7. Uitstel oplevering nieuw Integraal Veiligheidsplan;
8. Bestuurlijke vertegenwoordiging Recreatieschap Stichtse Groenlanden;
9. Bestuurlijke vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Ferm Werk;
10. Europese aanbesteding accountantsdiensten Woerden;
worden zonder stemming aangenomen.

4 Toelating Herma Verbeij tot de gemeenteraad

Mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes) wordt toegelaten tot de gemeenteraad. Zij legt de eed af.

5 Installatie commissielid

De heer Van der Does (LijstvanderDoes) wordt geïnstalleerd als commissielid. Hij legt de eed af.

6a Eerste termijn raad Programmabegroting 2023

Indiening amendementen/moties
De fracties dienen amendementen en moties in bij het raadsvoorstel Programmabegroting 2023 
Woerden. Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken.

- Schorsing

De voorzitter schorst om 18.07 uur de vergadering tot 18.15 uur.

6b Eerste termijn college

Toezeggingen
 Wethouder Vierstra zegt toe voor het kerstreces 2022 de gebiedsvergelijking voor 
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grootschalige windenergie te delen met de raad.
 Wethouder Vierstra zegt toe om voor de behandeling van de Kadernota 2024 een 

raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de schuldquote naar de raad te sturen en 
hierover in gesprek te gaan met de raad.

 Wethouder Noorthoek zegt toe dat de percentages sociale huur per ontwikkelgebied zullen 
worden gemonitord.

 Wethouder Noorthoek zegt toe onderzoek te doen naar het begeleiden van het verplaatsen 
van bedrijven met zware logistiek richting de A12.

- Dinerpauze

De voorzitter schorst om 18.57 uur de vergadering tot 20.00 uur.

6c Tweede termijn raad en college

Wijziging of intrekking moties/amendementen
Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken.

Toezeggingen
Wethouder Noorthoek zegt toe in gesprek te gaan met Stadshart over de rol en functie van 
parkeerwachters/handhaving parkeren.

6d Besluitvorming amendementen, programmabegroting en moties

Besluit
Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht bij de vergaderstukken.

- De heer van Meijeren (CDA) geeft een algemene stemverklaring;
- Bij Amendement AP1-4 geeft de heer van Rensen (Inwonersbelangen) een stemverklaring;
- Bij het geamendeerde raadsvoorstel Programmabegroting 2023 geeft de heer Bakker 

(Woerden&Democratie) een stemverklaring;
- Bij motie M3-9 geeft mevrouw Franken (Progressief Woerden) een stemverklaring.

De geamendeerde begroting 2023-2026 - Woerden wordt met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen 
aangenomen.

7 Sluiting
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De voorzitter sluit de vergadering om 23:02 uur.
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fractie raadsleden voorzitter ☒ Victor Molkenboer
CDA ☒ Rumo van Aalst griffie ☒ Mark Tobeas

☒ John Boere ☒ Liesje Wanders
☒ Marco Hollemans ☒ Sandra Verhoef
☒ Job van Meijeren ☒ Annemieke Strijers
☒ Vera Streng
☒ Toos van Soest wethouders ☒ Mariëtte Pennarts

☒ Arjan Noorthoek
LijstvanderDoes ☒ Stan Droogh ☐ Ad de Regt

☒ Chris van Iersel ☒ Jacques Rozendaal
☒ Lenie van Leeuwen ☒ Jelmer Vierstra
☒ Herma Verbeij
☒ Monique Verheyen

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma
☒ Marjolein Doorewaard
☒ Coby Franken
☒ Lilian Biber

VVD ☒ Florian Bos
☒ Florian van Hout
☒ Simone Onrust

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem
☒ Jeanet de Mari
☒ Jan-Hubert van Rensen

ChristenUnie-SGP ☒ Eric de Jonge
☒ Lia Noorthoek
☒ Daphne van der Wind

D66 ☒ Saskia van Altena
☒ Tom Boersma
☒ Birgitte van Hoesel

Woerden&Democratie ☒ Malik Arbaj
☒ Reem Bakker

Splinter ☒ Femke Merel van Kooten

STERK Woerden ☒ Wout den Boer
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