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 datum  donderdag 28 april 2022  

 opening  20.00 uur sluiting 22.12 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

De heer Van Meijeren (CDA) doet een mededeling over de voortgang van het formatieproces. 

 

2. Vaststellen agenda 

De heer Arbaj (Woerden&Democratie) stelt voor het raadsvoorstel Verzoek tot opheffing 

geheimhouding van de hamerstukkenlijst te halen en in beslotenheid te bespreken. Het voorstel 

wordt met 9 stemmen voor en 19 stemmen tegen verworpen. 

 

3. De inwoner aan het woord 

Er zijn geen insprekers. 

 

5. Raadsvragen 

Er worden geen raadsvragen gesteld.  

 

5a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen van 29 en 30 maart 2022 en de 

Politieke Avond van 21 april 2022 ongewijzigd vast. 

 

5b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 
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5c Vaststellen langetermijnagenda 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

5d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenking ten behoeve van wijziging geluidsscherm 

Veldhuizen; 

2. Raadsvoorstel Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 Recreatieschap de Stichtse 

Groenlanden; 

3. Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp uitgangspunten begroting 2023 van het Recreatieschap 

de Stichtse Groenlanden; 

4. Raadsvoorstel Verzoek opheffing geheimhouding; [Stemverklaring Woerden&Democratie 

(worden geacht tegen te hebben gestemd)] 

5. Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar; 

6. Raadsvoorstel Geheimhouding grondexploitaties kavels rondom landgoed Bredius; 

7. Raadsvoorstel Professionalisering en versterking lokale journalistiek in Woerden; 

8. Raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2021; 

9. Raadsvoorstel Bekrachtiging geheimhouding raadsinformatiebrief CPO starterswoningen in 

Kamerik 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

6. Installatie fractieassistenten 

De heer Heijna en de heer Flore worden geïnstalleerd als fractieassistent voor 

Inwonersbelangen. 

 

7. Raadsvoorstel benoeming Marie-Louise van Muijen als lid van de rekenkamercommissie 

Besluit 

Het raadsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. Mevrouw Van Muijen wordt benoemd 

als lid van de rekenkamercommissie Woerden.  

 

8. Raadsvoorstel voorzitters, leden diverse commissies en (plaatsvervangend) lid AB van 

Ferm Werk 
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Besluit 

• Voor de benoeming van de leden van de werkgeverscommissie vindt een stemming plaats 

via stembriefjes. Verkozen worden mevrouw Boersma (20 stemmen), mevrouw Van der 

Wind (21 stemmen) en mevrouw Van Altena (19 stemmen). De heer Van Assem (14 

stemmen), mevrouw Van Soest (4 stemmen) en mevrouw Van Leeuwen (6 stemmen) 

worden niet verkozen.  

• Het raadsvoorstel wordt met inachtneming van bovenstaande uitslag zonder stemming 

aangenomen. 

 

9. Raadsvoorstel bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘De sociale huurwoningen binnen dit bestemmingsplan overwegend te 

bestemmen voor senioren’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden&Democratie), 

wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Waterhuishouding bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 en 

omgeving’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

• De motie ‘Woningen voor Harmelense woningzoekenden’, ondertekend door de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend; 

• De motie ‘Herstel van vertrouwen’, ondertekend door de heer Van Assem 

(Inwonersbelangen), wordt ingediend. 

 

Toezeggingen 

• Wethouder De Weger zegt toe dat de experimentregeling met betrekking tot de sociale 

huur (om ervoor te zorgen dat (Harmelense) ouderen in het wooncomplex komen te wonen) 

zal worden uitgevoerd; 

• Wethouder De Weger zegt tevens toe dat met inwoners een gesprek zal worden gevoerd 

over de waterhuishouding/drainageregeling. 

 
Besluit 

• Het amendement ‘De sociale huurwoningen binnen dit bestemmingsplan overwegend te 

bestemmen voor senioren’ wordt niet in stemming gebracht; 

• Het amendement ‘Waterhuishouding bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 en 

omgeving’ wordt niet in stemming gebracht; 

• Het raadsvoorstel Bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 wordt in stemming 

gebracht. Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen; 

• De motie ‘Woningen voor Harmelense woningzoekenden’ wordt in stemming gebracht. De 

motie wordt met 4 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen; 

• De motie ‘Herstel van vertrouwen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 5 
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stemmen voor en 23 stemmen tegen verworpen; 

 

10. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Indiening motie 

• De motie ‘Parkeergarage binnenstad’, ondertekend door de heer Arbaj 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• De motie ‘Parkeergarage binnenstad’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 17 

stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.12 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     

       


