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 datum  donderdag 24 februari 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 23.40 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Op voorstel van mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) wordt het raadsvoorstel 

Omgevingsvisie Woerden aangehouden tot na de verkiezingen. De motie die bij dit onderwerp is 

aangekondigd zal worden behandeld als motie vreemd aan de orde van de dag.  

 

3. De inwoner aan het woord 

De heer De Groot spreekt in over het collectief particulier opdrachtsgeverschap (CPO) Amaliahof 
in Harmelen. 

 

4. Raadsvragen 

Mevrouw Van Hoesel (D66) stelt vragen over Russisch gas in Woerden terwijl Oekraïne wordt 
aangevallen.  
Wethouder De Regt beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt toe de raad te 
informeren over de stappen die de gemeente kan nemen.  
 
De heer Van Assem (Inwonersbelangen) stelt vragen over het smeedijzeren hekwerk op het 
Defensie-eiland.  
Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

Naar aanleiding van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 januari en 1 februari stelt 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden) een vraag over de opvolging van haar vraag over 

bomen- en bermenbeleid. Er wordt geconcludeerd dat er een avond over het bomen- en 

bermenbeleid wordt georganiseerd. Hiervoor zal een agenderingsverzoek ingediend worden bij 

de agendacommissie. 
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De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 27 januari en 1 februari, de 

Politieke Avond van 3 februari, de raadsvergadering van 8 februari en de Politieke Avond van 17 

februari 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 

Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt een vraag n.a.v. R-10 (Jaarplan vervanging 

bomen) op de langetermijnagenda. Wethouder De Regt beantwoordt de vraag.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1. Zienswijze op gewijzigde begroting Ferm Werk 2022-2025; 

2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen t.b.v. een snellaadstation langs de A12; 

3. Verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een hotel-restaurant met 

vergaderaccommodaties en wellness; 

4. Zienswijze kaderbrief 2023 GGDrU; 

5. Wijziging precariobelasting 2022; 

6. Impuls Jeugd en Wmo eerste tranche; 

7. Afvalstoffenverordening Woerden 2022, 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Raadsvoorstel financiële draagkracht huishoudelijke hulp 

Indiening motie 

De motie ‘Steun voor overleg tussen gemeenten en Rijk over het hanteren van een 
inkomensgrens in de Wmo voor huishoudelijke hulp’, ondertekend door de heer Van Assem 
(Inwonersbelangen), mevrouw Arentshorst (LijstvanderDoes), mevrouw Van Noort (Progressief 
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Woerden) en mevrouw Van Hoesel (D66), wordt ingediend.  
 

Besluit 

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

Het voorstel wordt met 14 stemmen voor en 15 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Steun voor overleg tussen gemeenten en Rijk over het hanteren van een 

inkomensgrens in de Wmo voor huishoudelijke hulp’ wordt zonder stemming aangenomen.  

 

7. Raadsvoorstel derde tranche bestuursopdracht 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Beperk bestuursopdracht tot bestuursopdracht’, ondertekend door de 

heer Van Hout (VVD), de heer Brouwer (ChristenUnie-SGP), de heer Draisma (CDA), de heer 

Van Assem (Inwonersbelangen), de heer Bakker (Woerden&Democratie) en de heer Den 

Boer (STERK Woerden), wordt ingediend. 

• De motie ‘De inwoner centraal’, ondertekend door mevrouw Franken (Progressief Woerden) 

en de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Beperk bestuursopdracht tot bestuursopdracht’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 27 stemmen voor en 2 stemmen tegen aangenomen. 

• Het raadsvoorstel ‘Bestuursopdracht 2018-2022: Voorstellen 3de 

tranche/investeringsbijdrage t.b.v. directieplan ‘Huis op orde’’ wordt zonder stemming 

aangenomen. 

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

stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen. 

 

8. Raadsvoorstel Omgevingsvisie Woerden 

Bij het vaststellen van de agenda is afgesproken om het raadsvoorstel Omgevingsvisie Woerden 
aan te houden tot na de verkiezingen.  

 

9. Raadsvoorstel Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan 

Indiening moties/amendementen 

• De motie ‘Vloeiende fietspaden door Snellerpoort’, ondertekend door de heer Van Meijeren 

(CDA), de heer Vierstra (Progressief Woerden), de heer Den Boer (STERK Woerden) en de 
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heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

• De motie ‘Kies voor de fiets’, ondertekend door mevrouw Van Altena (D66), de heer Den 

Boer (STERK Woerden) en de heer Brouwer (ChristenUnie-SGP), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

Wethouder Noorthoek zegt toe tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse kruising te 
inventariseren of er knelpunten gaan ontstaan tussen auto's en fietsers op de andere 
kruispunten. 
 

Besluit 

• Het raadsvoorstel ‘Ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan’ wordt zonder stemming 

aangenomen.  

• De motie ‘Kies voor de fiets’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 16 stemmen 

voor en 13 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Vloeiende fietspaden door Snellerpoort’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

10. Moties vreemd aan de orde van de dag 

Indiening moties 

• De motie ‘Omgevingsvisie Woerden’, ondertekend door mevrouw Van der Wind 

(ChristenUnie-SGP), de heer Vierstra (Progressief Woerden), mevrouw Van Hoesel (D66), de 

heer Draisma (CDA), de heer Den Boer (STERK Woerden), de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), de heer Bakker (Woerden&Democratie) en mevrouw Van Leeuwen 

(LijstvanderDoes), wordt ingediend.  

• De motie ‘Meer sociale huur plannen om de afspraken te halen’, ondertekend door 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes) en de 

heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.  

• De motie ‘Biotoop op de Hogewal behouden’, ondertekend door de heer Vierstra 

(Progressief Woerden), de heer Van der Does (LijstvanderDoes), mevrouw Noorthoek 

(ChristenUnie-SGP), de heer Bos (VVD), de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en de heer 

Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend. 

• De motie ‘Geen onomkeerbare besluiten’, ondertekend door de heer Van der Does 

(LijstvanderDoes), mevrouw Onrust (VVD) en de heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt 

ingediend. 

• De motie ‘Didam’, ondertekend door de heer Bos (VVD) en de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Helderheid over verzoek en vervolgproces Van Ooijen’, ondertekend door de heer 

Van Hout (VVD), mevrouw Van Leeuwen (LijstvanderDoes), de heer Van Meijeren (CDA) en 

de heer Den Boer (STERK Woerden), wordt ingediend.  
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Toezeggingen 
Wethouder De Weger zegt toe uitvoering te geven aan de motie ‘geen onomkeerbare 
besluiten’.  
 
Besluit 

• De motie ‘Omgevingsvisie Woerden’ wordt zonder stemming aangenomen.  

[Stemverklaring de heer Van Hout (VVD)] [Stemverklaring de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen)] 

• De motie ‘Meer sociale huur plannen om de afspraken te halen’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.  

[Stemverklaring de heer Van Meijeren (CDA)]  

• De motie ‘Biotoop op de Hogewal behouden’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 21 stemmen voor en 8 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Geen onomkeerbare besluiten’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 

12 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. 

• De motie ‘Didam’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 12 stemmen voor en 17 

stemmen tegen verworpen.  

• De motie ‘Helderheid over verzoek en vervolgproces Van Ooijen’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met 20 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.  

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.40 uur. 
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fractie  raadsleden  voorzitter ☒ Victor Molkenboer 

CDA ☒ Rumo van Aalst   griffie ☒ Mark Tobeas 

 ☒ John Boere   ☒ Liesje Wanders 

 ☒ Arjen Draisma   ☒ Sandra Verhoef 

 ☒ Marco Hollemans   ☒ Dick van der Harst 

 ☒ Job van Meijeren     

 ☒ Vera Streng     

 ☒ Toos van Soest  wethouders ☒ George Becht 

     ☒ Arjan Noorthoek 

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst   ☒ Ad de Regt  

 ☒ Jaap van der Does   ☒ Tymon de Weger 

 ☒ Chris van Iersel     

 ☒ Lenie van Leeuwen     

 ☒ Anno Visser     

 ☒ Monique Verheyen     

       

VVD ☒ Florian Bos     

 ☒ Florian van Hout     

 ☒ Simone Onrust     

       

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma     

 ☒ Coby Franken     

 ☒ Marieke van Noort     

 ☒ Jelmer Vierstra     

       

STERK Woerden ☒ Wout den Boer     

 ☐ Rianne Vrolijk     

       

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer     

 ☒ Lia Noorthoek     

☒ Daphne van der Wind     

      

D66 ☒ Saskia van Altena     

 ☐ Tom Boersma     

 ☒ Birgitte van Hoesel     

       

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem     

       

Woerden&Democratie ☒ Reem Bakker     

 ☒ Wilma de Mooij     


