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 datum  donderdag 23 juni 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 22.27 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

Mevrouw van Hoesel (D66) en mevrouw Van Soest (CDA) zijn afwezig. Er zijn 29 raadsleden 

aanwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 9 juni en de Politieke Avond van 16 

juni ongewijzigd vast. 

 

3b Hamerstukken 

Het raadsvoorstel: 

- Bekrachtiging geheimhouding op het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2022, de 

bijlage Jaarschijven 2022 en de bijlage Kredietaanvraag 2022-2023 

wordt zonder stemming aangenomen.  

 

4. Bespreking concept-bestuursakkoord 2022 

De heer Van Meijeren (CDA), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), mevrouw Franken 

(Progressief Woerden) en mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) presenteren het concept-

bestuursakkoord.  

Daarna vindt een debat plaats over het concept-bestuursakkoord.  

 

De formerende fracties geven aan in de komende week de raad een definitief bestuursakkoord 

ter informatie te zullen sturen.   
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5. Benoeming en beëdiging wethouders 

De heer Van Hout licht de rapportage onderzoek geloofsbrieven namens de commissie toe. 

 

De voorzitter benoemt mevrouw Van Kooten (voorzitter) en mevrouw Van Altena als leden van 

het stembureau.  

 

Besluit 

Over de benoeming van de wethouders vindt een stemming via stembriefjes plaats:  

• De heer A. Noorthoek wordt met algemene stemmen benoemd als wethouder 

• De heer A.M. de Regt wordt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen benoemd als 

wethouder 

• De heer J.J. Vierstra wordt met algemene stemmen benoemd als wethouder 

• De heer J.J. Rozendaal wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen benoemd als 

wethouder 

• Mevrouw A.M.A. Pennarts-Pouw wordt met 25 stemmen voor en 4 stemmen tegen 

benoemd als wethouder 

 
• Het raadsvoorstel Benoeming wethouders wordt zonder stemming aangenomen. 

[Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen). Wordt geacht tegen te hebben 

gestemd vanwege het tweede beslispunt (het ingezetenschap). 

 
• Alle wethouders aanvaarden hun benoeming. Mevrouw Pennarts-Pouw en de heer Vierstra 

leggen de verklaring en belofte af. De heer Noorthoek, de heer De Regt en de heer 

Rozendaal leggen de eed af. Daarmee zijn zij allen geïnstalleerd als wethouder. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.27 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   ☐ John van der Pauw 

 ☒ Vera Streng     

 ☐ Toos van Soest  wethouders ☒ George Becht 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Jaap van der Does   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Stan Droogh   ☐ Tymon de Weger 

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Monique Verheyen     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Marjolein Doorewaard     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

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     

       


