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Datum  Donderdag 27 januari 2022, voortgezet op 1 dinsdag 1 februari 2022 

Opening 27 januari 2022 20.00 uur Schorsing 23.33 uur 

Heropening 1 februari 2022 20.00 uur Sluiting 20.57 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

Mevrouw Onrust sluit na de voortzetting van de vergadering aan op 1 februari.  

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

 

2. Vaststellen agenda 

Het interpellatieverzoek van Inwonersbelangen wordt zonder stemming overgenomen.  

 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer Stiggelbout had zich aangemeld om in te spreken over Politiek in Beweging. Vanwege 
technische problemen was het helaas niet mogelijk verbinding te leggen. Zijn bijdrage is toegevoegd 
aan de vergaderstukken en gedeeld met de gemeenteraad. 

 

4. Raadsvragen 

Mevrouw De Mooij en de heer Bakker (Woerden&Democratie) hebben aangekondigd raadsvragen te 
willen stellen over seksueel grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur bij Ferm Werk. Het college 
heeft naar aanleiding van deze vragen op 26 januari een memo met de gemeenteraad gedeeld. Hierin 
wordt geconcludeerd dat de vragen niet in openbaarheid beantwoord zullen worden. 
 
De heer Bakker legt een verklaring af namens Woerden&Democratie. 
Mevrouw Van Noort reageert als vertegenwoordiger van de gemeenteraad in het Algemeen Bestuur 
van Ferm Werk.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 december 2021 en de Politieke 
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Avond van 20 januari 2022 ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken van 15 december 2022 t/m 20 

januari 2021 wordt zonder stemming aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

Naar aanleiding van R-83 (bomen- en bermenbeleid) doet mevrouw Boersma (Progressief Woerden) 

navraag. In verband met de afwezigheid van wethouder De Regt wordt de vraag schriftelijk 

beantwoord.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen/-besluiten: 

1. Zienswijze Kadernota 2023 Veiligheidsregio Utrecht; 

2. Vaststellen Wijziging Verordening Onroerende zaakbelastingen 2022; 

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

3. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief Log4j-kwetsbaarheid  

[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

4. Toekomst organisatie Recreatieschappen inclusief wijziging gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden 2022; 

5. Subsidie onderzoek niet-gesprongen explosieven; 

6. Aanwijzen tweede en derde plaatsvervangend griffier; 

7. Beëindiging lidmaatschap Yermo de Wever van Rekenkamercommissie Woerden; 

8. Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Regt, 

[Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen)] 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Interpellatiedebat reconstructie en overlast Hollandbaan/Waardsebaan 

De heer Kroon spreekt in over de Hollandbaan/Waardsebaan.  
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Op verzoek van de heer Van Assem (Inwonersbelangen) wordt een interpellatiedebat gevoerd.  
 
Motie 
De motie Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan, ondertekend 
door mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), de heer Van Meijeren (CDA), de heer Van Assem 
(Inwonersbelangen), mevrouw Van Altena (D66) en de heer Van Hout (VVD), wordt ingediend.  
 
Besluit 
De motie Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan wordt zonder 
stemming aangenomen.  

 

7. Raadsvoorstel Huisvesting statushouders 2022, met een doorkijk naar 2024 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement Bezint eer ge begint, ondertekend door mevrouw De Mooij 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend, maar later ingetrokken; 

• De motie De wal en het schip, signaal van impact, ondertekend door mevrouw De Mooij 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend, maar later ingetrokken; 

 
Besluit 

• Op voorstel van de heer Van Hout (VVD) wordt het raadsvoorstel gesplitst in stemming gebracht. 

Het raadsbesluit Huisvesting statushouders 2022, met een doorkijk naar 2024 beslispunten 1 en 2 

wordt met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.  

• Het raadsbesluit Huisvesting statushouders 2022, met een doorkijk naar 2024 beslispunt 3 wordt 

met 19 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Onderhoudsprogrammering openbare ruimte 2022 

Indiening moties/amendementen 

• De motie Als het kalf verdronken is, dempt men de put, ondertekend door de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• Het raadsvoorstel Onderhoudsprogrammering openbare ruimte 2022 wordt in stemming 

gebracht. Het voorstel wordt aangenomen met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

• De motie Als het kalf verdronken is, dempt men de put wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt verworpen met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen. 
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11. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Op voorstel van de voorzitter wordt agendapunt 11 (moties vreemd aan de orde van de dag) na 

agendapunt 8 behandeld. 

 

Indiening moties 

• De motie Slachtoffers zijn slachtoffers, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, 

ondertekend door mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie Verlengen proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage, ondertekend door 

mevrouw Van Leeuwen (Lijstvanderdoes), de heer Van Meijeren (CDA), mevrouw Van der 

Wind (ChristenUnie/SGP) en de heer Boersma (D66), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• De motie Slachtoffers zijn slachtoffers wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

verworpen met 2 stemmen voor en 28 tegen. 

• De motie Verlengen proef eerste uur gratis parkeren in de parkeergarage wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt aangenomen met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen. 

 

- Schorsing 

De vergadering wordt om 23.33 uur geschorst. 

 

- Heropening 

De voorzitter heropent de raadsvergadering op dinsdag 1 februari, 20.00 uur.  

Bij heropening is mevrouw Onrust (VVD) aanwezig. Mevrouw De Mooij (Woerden&Democratie) 

en mevrouw Vrolijk (STERK Woerden) zijn afwezig.  

 

9. Raadsvoorstel Krediet voor het verduurzamen van een vijftal gemeentelijke vastgoedobjecten 

Indiening moties 

• Het amendement Verduurzamen met sluitende businesscase, ondertekend door mevrouw Onrust 

(VVD) en de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

• De motie Maximale opwek zon op gemeentelijk dak, ondertekend door de heer Boere (CDA), 

mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) en mevrouw Noorthoek (ChristenUnie/SGP) wordt 

ingediend. 
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Besluit 

• Het amendement Verduurzamen met sluitende businesscase wordt verworpen met 5 stemmen 

voor en 24 tegen. 

• Het raadsvoorstel Krediet voor het verduurzamen van een vijftal gemeentelijke vastgoedobjecten 

wordt aangenomen met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen. 

• De motie Maximale opwek zon op gemeentelijk dak wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

10. Raadsvoorstel Opties nieuw beleidsplan gemeentelijk water en klimaatbestendig 2023-2027 

Indiening amendementen/moties 

• De motie Geen verhoging rioolheffing, tenzij…, ondertekend door de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend.  

Besluit 

• Het raadsvoorstel Opties nieuw beleidsplan gemeentelijk water en klimaatbestendig 2023-2027 

wordt met 28 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. 

• De motie Geen verhoging rioolheffing, tenzij… wordt met 5 stemmen voor en 24 tegen 

verworpen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.57 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   ☒ Dick van der Harst 

 ☒ Job van Meijeren     

 ☒ Vera Streng  wethouders ☒ George Becht 

 ☒ Toos van Soest   ☒ Arjan Noorthoek 

     ☒ Ad de Regt  

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ 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     


