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 datum  donderdag 6 juli 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 23.04 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

De heer Van Assem (Inwonersbelangen) is afwezig. Er zijn 30 raadsleden aanwezig in de 

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

(De heer Van Meijeren (CDA) is vanaf agendapunt 9 afwezig. Vanaf dan zijn er 29 raadsleden 

aanwezig.) 

 

Mevrouw Franken doet namens Progressief Woerden, CDA, ChristenUnie-SGP en 

LijstvanderDoes een mededeling n.a.v. het definitieve Bestuursakkoord 2022-2026.  

 

2. Vaststellen agenda 

Er wordt afgesproken de motie vreemd ‘Help het platteland gaat ten onder’ in stemming te 

brengen na agendapunt 3 (de inwoner aan het woord), maar daarvoor eerst te besluiten over de 

toelating van mevrouw Biber tot de gemeenteraad (agendapunt 6). 

 

De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. De inwoner aan het woord 

Fenna en Roel van openbare basisschool de Achtsprong spreken in over de ‘toekomststoel'. 

 

6.  Toelating mevrouw L.G. (Lilian) Biber tot de gemeenteraad 

Mevrouw Biber wordt toegelaten tot de gemeenteraad. Zij legt de verklaring en belofte af. 

 

3. De inwoner aan het woord (vervolg) 

De heer Kreuger spreekt in over de huidige stikstofplannen.  
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Indiening motie 

De motie ‘Help het platteland gaat ten onder’, ondertekend door mevrouw Van Soest (CDA), 

mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt 

ingediend.  

 

Besluit 

De motie ‘Help het platteland gaat ten onder’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. 

 

4. Raadsvragen 

Er worden geen raadsvragen gesteld. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de toezegging van wethouder Vierstra, gedaan bij 

bespreking van de Jaarstukken 2021 op 30 juni, anders was dan in de besluitenlijst is verwoord. 

Ze stelt voor de toezegging zo te formuleren dat er in het najaar van 2022 een raadsvoorstel 

komt voor de aanvulling van de reserve grondbedrijf vanuit de algemene reserve die gevoed is 

met het resultaat van 2021.  

 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 23 juni en de Politieke Avond van 

30 juni conform het wijzigingsvoorstel vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) doet navraag naar de uitvoering van T-027 (analyse 

bijstandsuitkeringen Woerden t.o.v. landelijke trend). Deze toezegging zou eind van het tweede 

kwartaal worden afgedaan. De voorzitter kondigt aan dat hier schriftelijk op zal worden 

gereageerd. 
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De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Beschikbaar stellen financiële middelen voor herstelkosten brandveiligheid; 

2.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan ‘uitbreiding winkelcentrum Snel en Polanen’; 

3.  Vaststellen van MPG 2022, de bijlage jaarschijven 2022 en de bijlage Kredietaanvraag 2022-

2023; 

4. Jaarrekening 2021 [terugkoppeling mevrouw Van Hoesel namens de auditcommissie*] 

[stemverklaring de heer Van Rensen (Inwonersbelangen)]; 

5. Voorjaarsrapportage 2022 [stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

worden zonder stemming aangenomen. 

 
*Terugkoppeling mevrouw Van Hoesel namens de auditcommissie: 

‘Vanmiddag hebben we het rapport van de accountant ontvangen en de controleverklaring. Het is prettig 

dat ondanks de beperkte tijd wij er toch nog voor deze raadsvergadering kennis van hebben kunnen 

nemen. Allereerst willen wij de concerncontroller en zijn team bedanken voor al het werk dat het opstellen 

van de jaarrekening met zich meebrengt.  

We zien dat het rapport van de accountant in lijn is met de presentatie zoals gegeven in de audit 

commissie. Alhoewel er sprake is van verbetering is de verklaring nog steeds een verklaring met beperking 

met betrekking tot de rechtmatigheid. Naast opnieuw de onrechtmatigheid van de aanbestedingen, is er 

deze keer ook een begrotingsonrechtmatigheid. En dan gaat vooral om een aanzienlijke onrechtmatige 

overschrijding bij programma 2 (verkeer, parkeren en groen), bij de investeringen, en in veel mindere mate 

bij programma 4.  

De begrotingsdiscipline in de organisatie moet dus verbeterd worden, net als de verdere verbetering van 

de interne beheersing. Wij vragen het college hier stevig op te sturen. Het is niet mogelijk gebleken om nu 

ook een reactie van het college bij de bevindingen van de accountant te hebben. Er is een toezegging dat 

deze nog volgt in september. Aan de hand daarvan gaan we graag het gesprek aan met de nieuwe 

wethouder over welke maatregelen genomen gaan worden om de begrotingsdiscipline en de kwaliteit van 

de verschillenanalyses “begroting - realisatie” te verbeteren. Want alhoewel we in 2021 een positief 

resultaat hebben, is het weerstandsvermogen, zijnde de risicobuffer, maar net boven het gewenste niveau. 

En nemen de risico’s sterker toe dan de buffer. Het blijft daarmee noodzakelijk scherp te blijven op de 

financiën.  

Voor nu is voldaan aan de voorwaarde die gesteld is onder punt 1 van het gevraagde besluit, dat de 

verklaring van de accountant er is. En we hebben deze zelfs ook nog kunnen lezen. Dus wat de 

auditcommissie betreft geven we in technische zin een positief advies bij de voorgestelde besluiten.’ 

 

7. Aanwijzen Annemieke Strijers als tweede plaatsvervangend griffier 
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Op voordracht van de griffier wordt met mevrouw Strijers een arbeidsovereenkomst 

aangegeven en wordt zij aangewezen als tweede plaatsvervangend griffier.  

 

8. Raadsvoorstel Kadernota 2023 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Afwegingskader extra wijkcentra', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Bomen en groen', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Geluidshinder terugdringen A12', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen) en mevrouw Van Hoesel (D66), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Structureel gezonde organisatie’, ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen) en mevrouw Van Hoesel (D66), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Afwegingskader Rembrandtbrug', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Maak van centrum auto te gast', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Afschaffen hondenbelasting', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen) en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Woerden zijn we samen!’, ondertekend door mevrouw Van Hoesel (D66) 

en de heer Van Rensen (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• De motie ‘Samen op weg naar de begroting 2023 en verder', ondertekend door de heer 

Bakker (Woerden&Democratie), mevrouw Franken (Progressief Woerden), mevrouw Van 

Hoesel (D66), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), de heer Van Hout (VVD) en de heer Van Meijeren (CDA), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘Aanpak hardrijders in de wijk', ondertekend door de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

• Wethouder Noorthoek zegt de motie ‘Aanpak hardrijders in de wijk’ uit te zullen voeren.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Afwegingskader extra wijkcentra' wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Bomen en groen' wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt 

met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Geluidshinder terugdringen A12' wordt in stemming gebracht. Het 
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amendement wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Structureel gezonde organisatie’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 9 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Afwegingskader Rembrandtbrug' wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Maak van centrum auto te gast' wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 5 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Afschaffen hondenbelasting' wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 7 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen; 

• Het amendement ‘Woerden zijn we samen!’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 25 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen; 

 

• Het geamendeerde voorstel ‘Kadernota 2023-2026' wordt in stemming gebracht. Het 

voorstel wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen; 

 

• De motie ‘Samen op weg naar de begroting 2023 en verder' wordt in stemming gebracht. De 

motie wordt met algemene stemmen aangenomen; 

• De motie ‘Aanpak hardrijders in de wijk' wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

algemene stemmen aangenomen. 

 

9. Initiatiefvoorstel Wijziging Reglement van Orde en diverse verordeningen van de raad 

juli 2022 

Indiening amendementen/moties 

De heer Arbaj (Woerden&Democratie) kondigt ter vergadering mede namens mevrouw Van 

Kooten (Splinter) en de heer Droogh (LijstvanderDoes) het amendement ‘Afgesplitste 

raadsleden mogen maximaal 2 commissieleden voordragen’ aan.  

 

Besluit 

Op voorstel van de heer Droogh (LijstvanderDoes) wordt het ontwerp-raadsbesluit gesplitst in 
twee losse raadsbesluiten: 
 
• Het amendement ‘Afgesplitste raadsleden mogen maximaal 2 commissieleden voordragen’ 

wordt met 11 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. 

• Het eerste beslispunt van het initiatiefvoorstel ‘Wijziging Reglement van Orde en diverse 

verordeningen van de raad juli 2022’ wordt in stemming gebracht. Het eerste beslispunt 

wordt met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen; 

 
• Het tweede beslispunt van het initiatiefvoorstel ‘Wijziging Reglement van Orde en diverse 
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verordeningen van de raad juli 2022’ wordt in stemming gebracht Het tweede beslispunt 

wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

10. Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein werklint Barwoutswaarder 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Verklaring startpunt voor de verkenning mogelijke ontsluitingsweg 

bedrijventerrein werklint Barwoutswaarder', ondertekend door mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden) en mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

• Wethouder Noorthoek zegt n.a.v. het amendement toe eerst in overleg te zullen gaan met 

ondernemers over de vraag of zij bereid zijn bij te dragen aan de aanleg van de weg en 

alleen indien zij hiertoe bereid zijn, verder te gaan met het onderzoek.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Verklaring startpunt voor de verkenning mogelijke ontsluitingsweg 

bedrijventerrein werklint Barwoutswaarder’ wordt niet in stemming gebracht; 

• Het raadsvoorstel ‘Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein werklint 

Barwoutswaarder’ wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

11. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘Realiseer starterswoningen voor jongeren en kom beloftes na', ondertekend door 

mevrouw De Mari (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• De motie ‘Geef starterswoningen de ruimte in Kamerik!', ondertekend door mevrouw Van 

der Wind (ChristenUnie-SGP), de heer Boere (CDA), de heer Bos (VVD), de heer Den Boer 

(STERK Woerden), mevrouw Boersma (Progressief Woerden), de heer Droogh 

(LijstvanderDoes), mevrouw Van Hoesel (D66) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘Opschorten invoeren uitsterfbeleid’, ondertekend door de heer Van Hout (VVD) 

en de heer Van Rensen (Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• De motie ‘Realiseer starterswoningen voor jongeren en kom beloftes na' wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 2 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.  
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• De motie ‘Geef starterswoningen de ruimte in Kamerik!' wordt in stemming gebracht. De 

motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  

• De motie ‘Opschorten invoeren uitsterfbeleid’ wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.04 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 ☒ Mariëtte Pennarts 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Jaap van der Does   ☐ Ad de Regt  

 ☒ Stan Droogh   ☒ Jacques Rozendaal 

 ☒ Chris van Iersel   ☒ Jelmer Vierstra 

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ 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     

       


