
raadsvergadering | besluitenlijst

datum donderdag 21 december 2022

opening 20.00 uur sluiting 23.48 uur

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

De voorzitter kondigt aan dat ter afsluiting van het feestjaar Woerden 650 de laatste ‘Rode 
Ruiters’ zullen worden uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 9 januari 2023.

Mevrouw Biber (Progressief Woerden) en de heer Van Iersel (LijstvanderDoes) zijn afwezig. Er 
zijn 29 raadsleden aanwezig en de voorzitter stelt vast dat er een quorum is.

2. Vaststellen agenda

De via de e-mail aangekondigde motie vreemd aan de orde van de dag van 
Woerden&Democratie over de verhoging van tarieven voor (buiten)sportverenigingen wordt 
geagendeerd voor bespreking op een Politieke Avond.

De heer Van Hout (VVD) vraagt aandacht voor de volgorde van stemmen over de voorstellen 
m.b.t de Rembrandtbrug. De volgorde die op de website van de raad is aangegeven, wordt 
gehanteerd.

3. De inwoner aan het woord

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4. Actualiteitenhalfuur

Er zijn geen vragen voor het actualiteitenhalfuur aangekondigd.

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 1 december, het politieke deel van
de Thema-avond van 8 december en de Politieke Avond van 15 december ongewijzigd vast.
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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 raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat)

Wethouder Pennarts geeft een korte toelichting bij het raadsvoorstel  ‘Verlenging MAG 2019-
2022 en startnotitie MAG 2023-2027’. De wethouder zegt toe dat er geen niet-openbare 
besluitvoorbereidende bijeenkomsten zullen worden georganiseerd en dat er nader invulling zal 
worden gegeven aan het ‘woordvoerdersoverleg’.

De raadsvoorstellen:
1.  Budgetoverhevelingen 2022-2023 Woerden;
2. Ontwerp-wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU;
3. Vaststelling bestemmingsplan fietspad Oortjespad
4. Benoeming twee leden Raad van Toezicht Stichting Klasse;
5. Instellen raadswerkgroep Organisatieontwikkeling;
6. Verlenging MAG 2019-2022 en startnotitie MAG 2023-2027;
7. Vaststellen belastingverordeningen 2023 Woerden, te weten:

a. Verordening onroerende-zaakbelastingen 2023
[Stemverklaring mevrouw Van Hoesel (D66)]
[Stemverklaring de heer Van Rensen (Inwonersbelangen)]
[Stemverklaring de heer Van Hout (VVD)]
[Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)]
[Stemverklaring mevrouw Van Kooten (Splinter)]

b. Verordening riool- en waterzorgheffing 2023;
c. Verordening reinigingsheffingen 2023;
d. Verordening hondenbelasting 2023;
e. Verordening precariobelasting 2023;
f. Verordening parkeerbelastingen 2023;
g. Verordening toeristenbelasting 2023-2024;
h. Verordening lijkbezorgingsrechten 2023;
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i. Verordening marktgelden 2023;
j. Verordening havengelden 2023;
k. Legesverordening Woerden 2023;
l. Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2023.

worden zonder stemming aangenomen.

6. Raadsvoorstellen Extra krediet Rembrandtbrug en Gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan Rembrandtbrug

Indiening moties/amendementen
Raadsvoorstel Extra krediet project Rembrandtbrug
 Het amendement ‘Eenvoudige Rietveldbrug in plaats van een complexe en risicovolle 

Rembrandtbrug’, ondertekend door de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw 
Van Kooten (Splinter), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Referendum Rembrandtbrug – Willen de inwoners wel 10 tot 20 miljoen 
euro extra uitgeven?’, ondertekend door de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en 
mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Second opinion kosten en risico’s Rembrandtbrug’ ondertekend door de 
heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Eerst integrale afweging ambities’, ondertekend door mevrouw Van 
Hoesel (D66) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Sturing op projectbudget Rembrandtbrug’, ondertekend door de heer 
Van Meijeren (CDA), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), mevrouw Van der Wind 
(ChristenUnie-SGP), de heer Den Boer (STERK Woerden) en de heer Van Hout (VVD), wordt 
ingediend;

 De motie ‘Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug’, ondertekend door de heer 
Van Hout (VVD) en de heer Van Meijeren (CDA), wordt ingediend.

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rembrandtbrug
 Het amendement ‘Eerst besluit over gebiedsontwikkeling (gebiedsvisie)’, ondertekend door 

mevrouw Van Hoesel (D66), wordt ingediend;
 Het amendement ‘Voorkom een lange gerechtelijke procedure’, ondertekend door de heer 

Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend;
 Het amendement ‘Samenhang aanleg Rembrandtbrug met revitalisering Barwoutswaarder’, 

ondertekend door mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) en de heer Van Meijeren 
(CDA), wordt ingediend;

 De motie ‘Transformatie Oude Rijn-zone’, ondertekend door mevrouw Van der Wind 
(ChristenUnie-SGP), wordt ingediend;

 De motie ‘Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte’, ondertekend door 
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de heer Van Meijeren (CDA) en mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), wordt ingediend;
 De motie ‘Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg 

Rembrandtbrug’, ondertekend door de heer Van Hout (VVD), de heer Van Meijeren (CDA), 
mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) en de
heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.

Besluit
Extra krediet project Rembrandtbrug
 Het amendement ‘Eenvoudige Rietveldbrug in plaats van een complexe en risicovolle 

Rembrandtbrug’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 4 stemmen voor
en 25 stemmen tegen verworpen.

 Het amendement ‘Referendum Rembrandtbrug – Willen de inwoners wel 10 tot 20 miljoen 
euro extra uitgeven?’ wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen
voor en 23 stemmen tegen verworpen.

 Het amendement ‘Second opinion kosten en risico’s Rembrandtbrug’ wordt in stemming 
gebracht. Het amendement wordt met 4 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.

 Het amendement ‘Eerst integrale afweging ambities’ wordt in stemming gebracht. Het 
amendement wordt met 9 stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.

 Het amendement ‘Sturing op projectbudget Rembrandtbrug’ wordt in stemming gebracht. 
Het amendement wordt met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen aangenomen.

 Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Extra krediet project Rembrandtbrug’ wordt in stemming 
gebracht. Het geamendeerde voorstel wordt met 17 stemmen voor en 12 stemmen tegen 
aangenomen.

 De motie ‘Continu een vinger aan de pols bij de Rembrandtbrug’ wordt in stemming 
gebracht. De motie wordt met 24 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Rembrandtbrug
 Het amendement ‘Eerst besluit over gebiedsontwikkeling (gebiedsvisie)’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Voorkom een lange gerechtelijke procedure’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 2 stemmen voor en 27 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Samenhang aanleg Rembrandtbrug met revitalisering Barwoutswaarder’ 

wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 20 stemmen voor en 9 stemmen 
tegen aangenomen.

 Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Rembrandtbrug’ wordt in stemming gebracht. Het geamendeerde voorstel wordt met 20 
stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

 De motie ‘Transformatie Oude Rijn-zone’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 
21 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.

 De motie ‘Integraliteit Rembrandtbrug en van Zwietenweg schuifruimte’ wordt in stemming 
gebracht. De motie wordt met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.
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 De motie ‘Verkeersinrichtingsplan herstructurering Barwoutswaarder en aanleg 
Rembrandtbrug’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 22 stemmen voor en 7 
stemmen tegen aangenomen.

7. Raadsvoorstel Noodfonds energiearmoede

Indiening moties/amendementen
 Het amendement ‘Meer ruimte voor nood bij energiearmoede’, ondertekend door mevrouw

Van Altena (D66), mevrouw Onrust (VVD) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt 
ingediend;

 De motie ‘Noodfonds Energiearmoede, een leerproces’, ondertekend door de heer Bakker 
(Woerden&Democratie), wordt ingediend, maar na bespreking weer ingetrokken.

Toezeggingen
 Wethouder Rozendaal zegt toe bij de voorjaars- en najaarsrapportages te rapporteren over 

de uitvoering van het Noodfonds.

Besluit
 Het amendement ‘Meer ruimte voor nood bij energiearmoede’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 11 stemmen en 18 stemmen tegen verworpen.
 Het raadsvoorstel ‘Noodfonds energiearmoede’ wordt in stemming gebracht. Het 

raadsvoorstel wordt met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.
[Stemverklaring mevrouw Van Altena (D66)]
[Stemverklaring mevrouw Onrust (VVD)]

8. Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden

Er wordt in verband met de verstreken vergadertijd besloten dit agendapunt over te hevelen 
naar de raadsvergadering van 26 januari 2023.

- Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.48 uur.
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fractie raadsleden voorzitter ☒ Victor Molkenboer
CDA ☒ Rumo van Aalst griffie ☒ Mark Tobeas

☒ John Boere ☒ Liesje Wanders
☒ Marco Hollemans ☒ Annemieke Strijers
☒ Job van Meijeren ☐ Sandra Verhoef
☒ Vera Streng
☒ Toos van Soest wethouders ☒ Mariëtte Pennarts

☒ Arjan Noorthoek
LijstvanderDoes ☒ Stan Droogh ☒ Ad de Regt

☐ Chris van Iersel ☒ Jacques Rozendaal
☒ Lenie van Leeuwen ☒ Jelmer Vierstra
☒ Herma Verbeij
☒ 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
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