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 datum  donderdag 15 september 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 22.20 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

3. De inwoner aan het woord 

Er hebben zich geen inwoners gemeld om in te spreken. 

 

4. Raadsvragen 

Er zijn geen raadsvragen aangekondigd. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 6 juli en de Politieke Avonden van 

1 en 8 september ongewijzigd 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) vraagt nogmaals aandacht voor de afdoening van T-

027. Wethouder Rozendaal zegt toe dat de vragen in de aankomende week schriftelijk zullen 
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worden beantwoord.  

 

De heer Boersma (D66) doet navraag naar T-006. Wethouder Noorthoek geeft aan dat er een 

nieuwe projectleider Stationsgebied is aangetrokken. Binnen een maand zal een 

raadsinformatiebrief volgen.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

Het raadsvoorstel ‘Bekrachtiging geheimhouding op de financiële bijlage grondexploitatie 

Putkop en Burgemeester van Zwietenweg’ wordt zonder stemming aangenomen. 

 

6. Installatie commissieleden 

Valerie Grasmeijer (D66) en Timo van Tilburg (Progressief Woerden) worden geïnstalleerd als 

commissielid. Beiden leggen de verklaring en belofte af. 

 

7. Raadsvoorstel Voorstel proef eerste uur gratis parkeren in parkeergarages Defensie-

eiland en Castellum 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Verlenging gratis eerste uur parkeren’, ondertekend door de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Vervanging door tweede uur gratis’, ondertekend door mevrouw Van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Eerste uur gratis betrekken bij begrotingsbehandeling', ondertekend door 

de heer Van Hout (VVD), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Eerste uur gratis niet bij voorbaat uitsluiten', ondertekend door de heer 

Van Hout (VVD), wordt ingediend; 

• De motie ‘Vervolg op de proef gratis parkeren in de binnenstad', ondertekend door 

mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Verlenging gratis eerste uur parkeren’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Vervanging door tweede uur gratis’ wordt in stemming gebracht. Het 
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amendement wordt met 5 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen.  

• Het amendement ‘Eerste uur gratis betrekken bij begrotingsbeoordeling’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Eerste uur gratis niet bij voorbaat uitsluiten' wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 

 
• Het (geamendeerde) raadsvoorstel ‘Vervolg proef eerste uur gratis parkeren in de 

parkeergarages Castellum en Defensie-eiland' wordt in stemming gebracht. Het 

(geamendeerde) raadsvoorstel wordt met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen 

aangenomen. 

 
• De motie ‘Vervolg op de proef gratis parkeren in de binnenstad’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Vaststellen stedenbouwkundige plannen uitbreiding bedrijventerreinen 

Putkop en Burgemeester van Zwietenweg 

Indiening moties/amendementen 

Amendement bij bedrijventerrein Putkop: 

• Het amendement ‘Op weg naar inrichtingsplan bedrijventerrein Putkop’, ondertekend door 

mevrouw Van Hoesel (D66), de heer Bos (VVD), de heer De Jonge (ChristenUnie-SGP) en 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Energie voor ondernemers Putkopt', ondertekend door de heer Bos 

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

 
Amendementen bij bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg: 

• Het amendement ‘Locatie parallelweg ontwikkelen en staken locatie Van Zwietenweg', 

ondertekend door de heer Van Rensen (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Ontwikkelen met opties Burgemeester van Zwietenweg’, ondertekend 

door mevrouw Van Hoesel (D66), de heer Bos (VVD), de heer De Jonge (ChristenUnie-SGP) 

en mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Energie voor ondernemers Burgemeester van Zwietenweg', ondertekend 

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

 
Moties: 
• De motie ‘Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties', ondertekend door 

mevrouw Van Hoesel (D66), de heer Bos (VVD), de heer De Jonge (ChristenUnie-SGP) en 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• De motie ‘Kader voor beheerkosten openbare ruimte bedrijventerrein', ondertekend door 

mevrouw Van Hoesel (D66) en de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 
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Besluit 

• Het amendement ‘Op weg naar inrichtingsplan bedrijventerrein Putkop’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Energie voor ondernemers Putkop' wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. 

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Vaststellen stedenbouwkundig plan uitbreiding 

bedrijventerrein Putkop’ wordt in stemming gebracht. [Stemverklaring de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen)] Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt met algemene stemmen 

aangenomen. 

 

• Het amendement ‘Locatie parallelweg ontwikkelen en staken locatie Van Zwietenweg' 

wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 3 stemmen voor en 26 stemmen 

tegen verworpen. 

• Het amendement ‘Ontwikkelen met opties Burgemeester van Zwietenweg’ wordt gewijzigd 

in stemming gebracht. Het amendement wordt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

aangenomen. 

• Het amendement ‘Energie voor ondernemers Burgemeester van Zwietenweg' wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 18 stemmen voor en 11 stemmen tegen 

aangenomen. 

• Het (geamendeerde) raadsvoorstel ‘Vaststellen stedenbouwkundig plan uitbreiding 

bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg’ wordt in stemming gebracht. Het 

(geamendeerde) raadsvoorstel wordt met 26 stemmen voor en 3 stemmen tegen 

aangenomen. 

 

• De motie ‘Ontwikkelen bedrijventerreinen met behoud van opties' wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. De motie wordt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen 

aangenomen. 

• De motie ‘Kader voor beheerkosten openbare ruimte bedrijventerrein' wordt vanwege de 

toezegging van de wethouder over soberheid niet in stemming gebracht. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 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     

       


