
raadsvergadering | besluitenlijst

datum donderdag 1 december 2022

opening 20.00 uur sluiting 21.21 uur

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Mevrouw Van Kooten (Splinter) is afwezig. Er zijn 30 raadsleden aanwezig. De voorzitter stelt 
vast dat er een quorum is.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt conform vastgesteld.

3. De inwoner aan het woord

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4. Actualiteitenhalfuur

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt actualiteitsvragen over de visie van het 
dorpsplatform Harmelen. Wethouder Pennarts beantwoordt de vragen namens het college.
De aanvullende vragen van mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) worden schriftelijk 
beantwoord.

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de begrotingsraad van 17 november en de Politieke Avond 
van 24 november ongewijzigd vast.

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Er wordt geen lijst van ingekomen stukken vastgesteld. De eerstvolgende lijst zal op 21 
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december worden vastgesteld.

5c Vaststellen langetermijnagenda

Een aantal raadsleden stelt vragen naar aanleiding van punten op de langetermijnagenda:

Mevrouw Biber (Progressief Woerden) doet navraag naar M-053. Wethouder Pennarts 
antwoordt dat een ambtelijke werkgroep afstemt met de jongeren over het Cruijff court.

Mevrouw Van Hoesel (D66) doet navraag naar onderstaande punten, waarop het college de 
aangegeven reacties geeft:

 M-033: Wethouder Noorthoek geeft aan dat op 12 januari een besloten sessie wordt 
georganiseerd waarin vanuit de Grexen naar de Poort van Woerden wordt gekeken. Op 
een aanvullende vraag van mevrouw Van Hoesel antwoordt wethouder De Regt de 
motie nog eens nader te bekijken.

 T-006: Wethouder Noorthoek geeft aan dat in maart een besloten sessie zal 
plaatsvinden waar wordt ingezoomd op het stationsgebied.

 T-002: Wethouder Noorthoek zegt toe dat het Wonen- en Zorgplan in het tweede 
kwartaal van 2023 zal worden aangeleverd.

 P-012: Wethouder De Regt geeft aan dat het beleidsplan Openbare Verlichting in 
verband met capaciteitsproblemen stilligt. In het eerste kwartaal van 2023 zal het 
project opnieuw opgepakt worden.

 R-028: Wethouder De Regt geeft aan dat dit onderwerp wordt opgepakt zodra 
personeelscapaciteit beschikbaar is.

 P-003: De vraag over marktconformiteit wijkonderhoud zal schriftelijk worden 
beantwoord. (Vraag: Nu is aangegeven dat we na de aanbesteding worden 
geïnformeerd. Gelet op de financiële ruimte die we in begroting hebben gegeven, willen
we gebruik maken van de afspraak onder R-028 om tevoren hierover te kunnen spreken 
over de keuzeknoppen. Kan de wethouder bevestigen dat we deze P-003 combineren 
met R-028, en dat de raad betrokken is bij de beleidskeuzes die nodig zijn alvorens er 
een aanbesteding gestart wordt?)

 P-009: Voor de centrale update van de Strategische Heroriëntatie zal eerst een 
startnotitie worden voorbereid en krijgt de gemeenteraad daarna keuzeknoppen 
voorgelegd.

Mevrouw Doorewaard (Progressief Woerden) doet navraag naar M-039. Wethouder de Regt 
geeft aan dat M-039 met M-057 in 2023 zal worden gecombineerd.

De heer Arbaj (Woerden&Democratie) doet navraag naar onderstaande punten, waarop het 
college de aangegeven reacties geeft:

 M-018: Wethouder Noorthoek geeft aan dat in januari 2023 een raadsinformatiebrief 
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zal volgen over de ontwikkelingen na 1 oktober.
 M-040: Wethouder De Regt zegt toe in 2023 meer informatie te kunnen geven over het 

Actieplan aanpak houtstook.
 M-042: Wethouder Pennarts geeft aan dat deze motie over Automaatje is afgewikkeld.
 M-053: Wethouder Pennarts geeft aan dat de optie voor alternatieve veldjes voor het 

Cruijff court nog niet van de baan zijn.

De raad stelt de langetermijnagenda met inachtneming van bovenstaande toezeggingen vast.

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
1.  Najaarsrapportage 2022;
2.  Benoeming mevrouw V.S.M. (Vera) Streng als tweede plaatsvervangend voorzitter van de 

gemeenteraad Woerden 2022-2026,
worden zonder stemming aangenomen.

6. Raadsvoorstel Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Watermolenlaan 1 – Nieuw-
Middelland

Indiening moties
 De motie ‘Duidelijkheid over parkeren’, ondertekend door de heer Bos (VVD), wordt 

ingediend;
 De motie ‘Beleid gelijkwaardig behandelen’, ondertekend door de heer Bos (VVD), wordt 

ingediend.

Toezeggingen
 Wethouder Noorthoek zegt toe in een aparte overeenkomst aan te geven dat 

parkeerplaatsen op een eerlijke manier verdeeld worden.

Besluit
 Het raadsvoorstel ‘Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan Watermolenlaan 1 – Nieuw-

Middelland’ wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt met 28 stemmen voor en 2 
stemmen tegen aangenomen.

 De motie ‘Duidelijkheid over parkeren’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 13
stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.

 De motie ‘Beleid gelijkwaardig behandelen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 
met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
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- Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 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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