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 datum  Dinsdag 8 februari 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 22.43 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

De voorzitter geeft aan dat de VVD-fractie 2 februari jl. het verzoek heeft gedaan voor het 

beleggen van een besloten raadsvergadering naar aanleiding van het die ochtend verschenen 

artikel van RTV Utrecht om te spreken over de ontwikkelingen rondom Ferm Werk, waarbij de 

volgende punten centraal staan:   

1. de reactie van het college op dit artikel;  

2. de stappen die naar aanleiding daarvan zijn en worden genomen door college, DB en AB;  

3. de reikwijdte en zorgvuldigheid van het eerder uitgevoerde onderzoek in relatie tot 

(nieuwe) meldingen die nu bij de pers worden gedaan;  

4. de eerdere vertrouwelijke informatievoorziening aan de raad.  

  

De voorzitter oordeelt dat het nodig is de deuren te sluiten om de raad de gelegenheid te geven 

om te bespreken en te besluiten om de vergadering in beslotenheid voort te zetten.  

Na het sluiten van de deuren heeft de gemeenteraad besloten om op basis van artikel 25, eerste 

lid Gemeentewet op grond van artikel 10, tweede lid onder e. (de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer) van de Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding te leggen op 

het tijdens deze besloten raadsvergadering te leggen. De fractie van Woerden&Democratie 

stemt tegen dit voorstel. 

 

 

2. Ontwikkelingen Ferm Werk 

Wethouder Becht zegt in openbaarheid toe dat er twee typen onderzoeken (een onderzoek dat 

is opengesteld voor huidige medewerkers bij Ferm Werk en een onderzoek dat is opengesteld 

voor voormalig medewerkers) naar de ontwikkelingen binnen Ferm Werk worden gevoerd en de 

raad over de inhoud hiervan zal worden geïnformeerd. De heer Eggermont vult aan hierover 

eerst overleg te hebben met de ondernemingsraad en de cliëntenraad en hen hierbij te 

betrekken.  

 

- Sluiting 
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.43 uur. 

 



raadsvergadering| lijst van aanwezigen 

    
 
 

 
 

3 van 3 

 

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     

 ☒ 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     

       

Woerden&Democratie ☒ Reem Bakker     

 ☒ Wilma de Mooij     

       


