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 datum  donderdag 9 juni 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 22.53 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

Plaatsvervangend voorzitter de heer Van Assem opent de vergadering om 20.00 uur. De 

burgemeester zit de raadsvergadering vanaf agendapunt 5 weer voor. 

 

De heer Den Boer (STERK Woerden) is afwezig. De voorzitter stelt vast dat er een quorum is. 

 

2. Vaststellen agenda 

De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt een vraag n.a.v. de brief van Kukeleboe over het 

raadsvoorstel Actualisering grondexploitatie Centrumgebied Bredius. 

 

De agenda wordt conform vastgesteld.  

 

3. De inwoner aan het woord 

Nasir Lalout spreekt in over faciliteiten voor jongeren.  
 
Indiening motie 
De motie vreemd over ‘Geef gehoor aan jongeren’, ondertekend door de heer Arbaj 
(Woerden&Democratie), mevrouw Van Kooten (Splinter), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) 
en mevrouw Franken (Progressief Woerden), wordt bij dit agendapunt ingediend. 
 
Toezegging 
Wethouder De Weger zegt toe dat de motie wordt geborgd via de voorjaarsrapportage.  
 
Besluit 
De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

4. Raadsvragen 

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt raadsvragen over ‘inlichtingenformulier 
objectkenmerken i.v.m. vaststellen WOZ-waarde'. 
Burgemeester Molkenboer beantwoordt de vragen namens het college.  
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De heer Arbaj (Woerden&Democratie) stelt raadsvragen over ‘prullenbak bij de Oostdam’. 

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe op korte termijn 

prullenbakken (binnen drie weken) te plaatsen. 

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 28 april en de Politieke Avond van 

12 mei ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Dit agendapunt komt te vervallen. De lijst van ingekomen stukken wordt opgenomen in de lijst 

ingekomen stukken tijdens de raadsvergadering van 23 juni.  

 

5c Vaststellen langetermijnagenda 

De heer Bos (VVD) vraagt naar de status van de Nota Parkeernormen (R-004). Wethouder 

Noorthoek antwoordt dat de Nota eind juni aan de raad gestuurd kan worden.   

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Actualisering grondexploitatie Centrumgebied Bredius [stemverklaring de heer Van Rensen 

(Inwonersbelangen)]; 

2. Kredietverlening investeringen 2021;  

3. Bestuurlijke vertegenwoordiging; Recreatieschap Stichtse Groenlanden;  

4. Zienswijze ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht 2023;  

5. Zienswijze ontwerpbegroting 2023-2026 Ferm Werk;  

6. Zienswijze ontwerpbegroting 2023 en tweede begrotingswijziging 2022 ODRU;  

7. Zienswijze Jaarrekening 2021, geactualiseerde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 

Veiligheidsregio Utrecht;  

8. Zienswijze op ontwerpbegroting 2023 GGDrU;  

9. Financiële schade 2022 van WoerdenSport ten gevolge van corona;  

10. Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief informatiebeveiliging, 
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worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel Omgevingsvisie Woerden 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Omgevingsvisie Woerden&Democratie’, ondertekend door de heer 

Bakker, wordt ingediend; 

• Het amendement ‘kernenergie in de Omgevingsvisie’, ondertekend door de heer van Assem 

(Inwonersbelangen), mevrouw Onrust (VVD), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) en de 

heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Ziekenhuisterrein’, ondertekend door mevrouw Onrust (VVD), de heer 

Van Rensen (Inwonersbelangen), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) en de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Werken aan een aangename binnenstad!’, ondertekend door de heer 

Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Nieuwe energiekansen’, ondertekend door mevrouw Verheyen 

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

• Het amendement ‘Westelijke randweg’, ondertekend door mevrouw Verheyen 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘In ‘Goud van Woerden’ geen vraagteken’, ondertekend door mevrouw 

Van der Wind (ChristenUnie-SGP), mevrouw Doorewaard (Progressief Woerden), mevrouw 

Verheyen (LijstvanderDoes), mevrouw Van Soest (CDA), de heer Bakker 

(Woerden&Democratie) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Landbouw als voedselproducent’, ondertekend door mevrouw Van Soest 

(CDA), wordt ingediend; 

 
• De motie ‘Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers’, ondertekend 

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

• De motie ‘Realistische visie op ontwikkeling autobezit en –gebruik’, ondertekend door de 

heren Van Hout en Bos (VVD), de heer Van Assem en de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend;  

• De motie ‘Flexwoningen in de Omgevingsvisie’, ondertekend door de heer Bos (VVD), de 

heer Droogh (LijstvanderDoes), de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw 

Boersma (Progressief Woerden), wordt ingediend; 

• De motie ‘Gelijke horizon’, ondertekend door mevrouw Onrust (VVD), de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen) en mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘Naar een gedragen Omgevingsvisie’, ondertekend door mevrouw Doorewaard 

(Progressief Woerden), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), mevrouw Van Soest 

(CDA), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) en de heer Bakker (Woerden&Democratie), 
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wordt ingediend; 

• De motie ‘Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden’, ondertekend door 

mevrouw Doorewaard (Progressief Woerden), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), 

mevrouw Van Soest (CDA), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes) en de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Omgevingsvisie Woerden&Democratie’ wordt in stemming gebracht. Het 

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

• Het amendement ‘kernenergie in de Omgevingsvisie’ wordt in stemming gebracht. Het 

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

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

amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 

• Het amendement ‘Werken aan een aangename binnenstad!’ wordt gewijzigd in stemming 

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

• Het amendement ‘Nieuwe energiekansen’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Westelijke randweg’ wordt in stemming gebracht. Het amendement 

wordt met 17 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘In ‘Goud van Woerden’ geen vraagteken’ wordt in stemming gebracht. 

Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen. 

• Het amendement ‘Landbouw als voedselproducent’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 23 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. 

 
• Het voorstel wordt in stemming gebracht. Het voorstel wordt met 24 stemmen voor en 6 

stemmen tegen aangenomen. [Stemverklaring de heer Bakker (Woerden&Democratie)] 

 
• De motie ‘Verder vooruitkijken naar benodigde ruimte voor ondernemers’ wordt in 

stemming gebracht. De motie wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen 

aangenomen. 

• De motie ‘Realistische visie op ontwikkeling autobezit en –gebruik’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Flexwoningen in de Omgevingsvisie’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 27 stemmen voor 3 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Gelijke horizon’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 10 stemmen 

voor en 20 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Naar een gedragen Omgevingsvisie’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. De 

motie wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Omgevingsprogramma biodiversiteit en natuurwaarden’ wordt gewijzigd in 

stemming gebracht. De motie wordt met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen 
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aangenomen. [Stemverklaring mevrouw Van Hoesel (D66)] 

 

7. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

• De motie ‘Pak overlast houtstook aan’, ondertekend door mevrouw Van Hoesel (D66), 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw Van Kooten (Splinter), de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen) en de heer De Jonge (ChristenUnie-SGP), wordt ingediend; 

• De motie ‘Opnieuw ter besluitvorming voorleggen van raadsvoorstel financiële draagkracht 

huishoudelijke hulp’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden&Democratie), mevrouw 

Van Kooten (Splinter), de heer Van Rensen (Inwonersbelangen) en mevrouw Verheyen 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘Toekomst Automaatje’, ondertekend door de heer Van der Does 

(LijstvanderDoes), mevrouw Franken (Progressief Woerden), mevrouw Noorthoek 

(ChristenUnie-SGP), mevrouw Van Kooten (Splinter) en mevrouw De Mari 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• De motie ‘Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te kaarten’, 

ondertekend door de heer Van Rensen (Inwonersbelangen), mevrouw Noorthoek 

(ChristenUnie-SGP) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• De motie ‘Pak overlast houtstook aan’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 16 

stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Opnieuw ter besluitvorming voorleggen van raadsvoorstel financiële draagkracht 

huishoudelijke hulp’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 24 stemmen voor en 

6 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Toekomst Automaatje’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 22 

stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. [Stemverklaring de heer Van Hout (VVD)] 

[stemverklaring mevrouw Streng (CDA)] 

• De motie ‘Oproep om ontkoppelen prijs voor warmtenet aan gasprijs aan te kaarten’ wordt 

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

aangenomen. [stemverklaring mevrouw Van Hoesel (D66)] 

 

- Sluiting 

De voorzitter bedankt wethouders De Weger en Becht voor hun inzet in de afgelopen 

bestuursperiode. 
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De voorzitter sluit de vergadering om 22.53 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   ☐ John van der Pauw 

 ☒ Vera Streng     

 ☒ Toos van Soest  wethouders ☒ George Becht 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Jaap van der Does   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Stan Droogh   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Monique Verheyen     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Marjolein Doorewaard     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

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     

       


