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 Datum  Donderdag 13 oktober 2022  

 Opening  20.00 uur Sluiting 23.29 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

De heer Bos (VVD) is afwezig en de heer Den Boer (STERK Woerden) sluit aan vanaf agendapunt 

8. Bij opening zijn er 29 raadsleden aanwezig, de voorzitter stelt vast dat een quorum is. 

 

Wethouder Vierstra presenteert de programmabegroting 2023.  

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. De Inwoner aan het woord 

Er zijn geen insprekers. 

 

4. Raadsvragen 

De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) stelt raadsvragen over een bestemmingsplanswijziging 
bij Breudijk. Wethouder De Regt beantwoordt de vragen namens het college.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 15 september en van de Politieke 

Avonden van 22 september en 6 oktober ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

De heer Bakker (Woerden&Democratie) verzoekt het college een schriftelijke reactie te geven 

op D22075390 Ferm Werk | Informatiebrief veilige werkomgeving - onderzoek en deze met de 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22075390-Ferm-Werk-Informatiebrief-veilige-werkomgeving.pdf
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raad te delen. De heer Bakker kondigt daarbij aan de brief en de reactie via de agendacommissie 

te willen agenderen. De heer Van Assem (Inwonersbelangen) geeft aan dit verzoek te steunen.  

Wethouder Rozendaal antwoordt dat het college niet voornemens is schriftelijk op het 

onderzoek van Ferm Werk te reageren. De heer Bakker en de heer Van Assem zullen een 

verzoek aan de agendacommissie sturen om het onderzoek voor bespreking te agenderen. 

 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) doet navraag naar de uitvoering van R-010 

(Stationsgebied/Minkemagebouw) en T-028 (Stand van zaken Hof van Harmelen). 

Wethouder Noorthoek antwoordt dat er een raadsinformatiebrief aan de raad is gestuurd over 

het stationsgebied. Deze is vandaag gepubliceerd. 

Wat betreft het Hof van Harmelen hoopt de wethouder binnenkort de raad (met positief 

nieuws) te kunnen informeren.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Zienswijze Recreatieschap Stichtse Groenlanden jaarrekening 2021;  

2. Nota bodembeheer werkgebied ODRU – Woerden;  

3. Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart.   

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Installatie commissieleden 

Jasper Vennik (ChristenUnie-SGP) en Ivo van der Tol (CDA) worden geïnstalleerd als 

commissielid. Beiden leggen de eed af.  

 

7. Afscheid Jaap van der Does 

De gemeenteraad neemt afscheid van Jaap van der Does die heeft aangekondigd per 31 oktober 
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zijn ontslag als raadslid aan te bieden. 

 

8. Raadsvoorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen Hollandbaan’, ondertekend door mevrouw Van 

Altena (D66) en mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan’, 

ondertekend door de heer Van Assem (Inwonersbelangen), de heer Van der Does 

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

Van Kooten (Splinter) geeft aan het amendement graag mede in te dienen; 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan’, 

ondertekend door de heer Van Aalst (CDA) en de heer Van Hout (VVD), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen Hollandbaan’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 10 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan’ 

(Inwonersbelangen, LijstvanderDoes en Woerden&Democratie) wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 11 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Geluidsmaatregelen voor alle bewoners langs de Hollandbaan’ (CDA en 

VVD) wordt in stemming gebracht. [Stemverklaring de heer Van Assem (Inwonersbelangen)] 

Het amendement wordt met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. 

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Geluidsmaatregelen Hollandbaan’ wordt in stemming 

gebracht. [Stemverklaring De heer Bakker (Woerden&Democratie)] Het geamendeerde 

voorstel wordt met 19 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. 

 

9. Raadsvoorstel Investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v. 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Vinger aan de pols bij investeringen onderwijshuisvesting’, ondertekend 

door de heer Bakker (Woerden&Democratie), mevrouw Noorthoek (ChristenUnie-SGP), de 

heer Hollemans (CDA) en mevrouw Biber (Progressief Woerden), wordt ingediend. 

• Het amendement ‘Beslissing plusscenario blijft bij de raad’, ondertekend door de heer Van 

Hout (VVD), wordt ingediend. 

• De motie ‘Onderwijshuisvesting’, ondertekend door mevrouw Biber (Progressief Woerden), 

de heer Hollemans (CDA) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend.  
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Besluit 

• Het amendement ‘Beslissing plusscenario blijft bij de raad’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 2 stemmen voor en 28 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Vinger aan de pols bij investeringen onderwijshuisvesting’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v.’ wordt in 

stemming gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 
• De motie ‘Onderwijshuisvesting’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 21 

stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen. 

 

10. Raadsvoorstel Financiële draagkracht huishoudelijke hulp 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Draagkracht is meer dan inkomen’, ondertekend door mevrouw Onrust 

(VVD), wordt ingediend. 

 
Besluit 

• Het amendement ‘Draagkracht is meer dan inkomen’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen. 

• Het raadsvoorstel ‘Financiële draagkracht huishoudelijke hulp’ wordt in stemming gebracht. 

Het voorstel wordt met 28 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. 

 

11. Raadsvoorstel Nota Parkeernormen 2022 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Stimuleren dubbelgebruik parkeerplaatsen’, ondertekend door de heer 

Van Hout (VVD) en de heer Van Aalst (CDA), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Reële parkeereis in de binnenstad’, ondertekend door de heer Van Hout 

(VVD) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Maatwerk in plaats van dispensatie kleine ontwikkelingen’, ondertekend 

door de heer Van Hout (VVD) en de heer Van Aalst (CDA), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Een fiets is geen bakfiets’, ondertekend door de heer Van Hout (VVD) en 

de heer Van Aalst (CDA), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Betrekken van de raad bij afwijken van parkeernormen’, ondertekend 

door de heer Van Hout (VVD), wordt ingediend; 
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• Het amendement ‘Gehandicaptenparkeerplaatsen’, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen) en mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• De motie ‘Werkbussen veilig en dichtbij parkeren’, ondertekend door de heer Van Hout 

(VVD) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Vinger aan de pols bij reductiefactoren’, ondertekend door de heer Van Hout 

(VVD) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Verdelingsbeleid parkeerplekken’, ondertekend door de heer Van Hout, wordt 

ingediend; 

• De motie ‘Terugvaloptie voor toekomstig tekort aan parkeerplaatsen’, ondertekend door de 

heer Van Hout (VVD) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Parkeren en laden horen bij elkaar’, ondertekend door mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden), de heer Van Aalst (CDA) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), 

wordt ingediend; 

• De motie ‘Nota parkeernormen, geen maatstaf, maar een richtlijn’, ondertekend door de 

heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

• Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te zullen consulteren over deelmobiliteit en 

hierover een raadsvoorstel voor te leggen. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Stimuleren dubbelgebruik parkeerplaatsen’ wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Reële parkeereis in de binnenstad’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Maatwerk in plaats van dispensatie kleine ontwikkelingen’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 22 stemmen voor en 8 stemmen tegen 

aangenomen. 

• Het amendement ‘Een fiets is geen bakfiets’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Betrekken van de raad bij afwijken van parkeernormen’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Gehandicaptenparkeerplaatsen’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 
• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Nota Parkeernormen 2022’ wordt in stemming gebracht. 

[Stemverklaring de heer Arbaj (Woerden&Democratie)]. Het geamendeerde voorstel wordt 

met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 
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• De motie ‘Werkbussen veilig en dichtbij parkeren’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 12 stemmen voor en 18 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Vinger aan de pols bij reductiefactoren’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Verdelingsbeleid parkeerplekken’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 3 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Terugvaloptie voor toekomstig tekort aan parkeerplaatsen’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 4 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Parkeren en laden horen bij elkaar’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met algemene stemmen aangenomen. 

• De motie ‘Nota parkeernormen, geen maatstaf, maar een richtlijn’ wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. De motie wordt met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen 

verworpen. 

 

12 Motie vreemd 

Indiening motie 

De motie ‘Menstruatiearmoede', ondertekend door mevrouw Van Kooten (Splinter), mevrouw 

Franken (Progressief Woerden), de heer Arbaj (Woerden&Democratie), mevrouw De Mari 

(Inwonersbelangen) en mevrouw Noorthoek (ChristenUnie-SGP), wordt ingediend. 

 

Besluit 

De motie ‘Menstruatiearmoede’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 28 stemmen 

voor en 2 stemmen tegen aangenomen.  

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.29 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 ☒ 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     

       


