
raadsvergadering | besluitenlijst

datum donderdag 26 januari 2023

opening 20.00 uur sluiting 00.00 uur

1. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

De voorzitter deelt mede dat hij het boek ‘Gemaakt in Woerden’ in ontvangst heeft genomen 
tijdens het jubileum van de Ondernemerskring Woerden (OKW).

2. Vaststellen agenda

De voorzitter stelt voor de toelating van de heer Schouten tot de gemeenteraad als eerste 
agendapunt te behandelen. Het voorstel wordt overgenomen.

3. Tijdelijke toelating en beëdiging de heer C. (Kees) Schouten als raadslid

De heer C. (Kees) Schouten wordt zonder stemming toegelaten als raadslid ter vervanging van 
de heer W. (Wout) den Boer voor een periode van 16 weken.

4. De inwoner aan het woord

De heren Witlox (Hart voor Woerden) en Jansen (Schuldhulpmaatje) bieden de notities ‘Van 
armoede naar bestaanszekerheid’ en ‘Breed loket’ aan het gemeentebestuur aan. De voorzitter 
neemt de notities namens raad en college in ontvangst.

5. Actualiteitenhalfuur

1. Mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) stelt mede namens de heer Bos (VVD) en de 
heer Boere (CDA) raadsvragen over ‘Een koude douche voor sporters in Kamerik!’.
Wethouder Pennarts beantwoordt de vragen namens het college. Zij zegt toe de 
gemeenteraad in maart of april over de tijdslijn te zullen informeren via een 
raadsinformatiebrief.

2. De heer Arbaj (Woerden&Democratie) stelt raadsvragen over ‘Mag Daan zonder 
kleerscheuren oversteken naar Antonius?’
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Wethouder De Regt beantwoordt de vragen namens het college.

3. Mevrouw Van Kooten (Splinter) stelt mede namens de heer Van Assem (Inwonersbelangen) 
en de heer Bakker (Woerden&Democratie) raadsvragen over ‘Hogewal/Torenwal na 
raadsinformatiebrief’.
Wethouder De Regt beantwoordt de vragen namens het college.
Het agenderingsverzoek van de indieners wordt overgenomen. De heer Van Assem verzoekt
bij de bespreking ook de eerder aangenomen motie en het vleermuizenonderzoek te 
betrekken.

6a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 21 december en de Politieke 
Avond van 19 januari ongewijzigd vast.

6b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 
aangenomen.

6c Vaststellen langetermijnagenda

De heer Arbaj (Woerden&Democratie) doet navraag naar de uitvoering van motie M-053 
(Luister naar de jongeren in Woerden-West!)
Wethouder Pennarts geeft aan dat de raad hier op korte termijn over zal worden geïnformeerd 
en de uitwerking binnen twee maanden aan de raad zal worden voorgelegd.

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast.

6d Hamerstukken (besluiten zonder debat)

De raadsvoorstellen:
- Zienswijze verordening Nieuwe Wet Inburgering;
- Zienswijze Kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht;
- Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen;
- Zienswijze Kaderbrief 2024 GGDrU;
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- Zienswijze concept-kadernota/uitgangspuntennotitie begroting 2024 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden;

- Realisatie LED-verlichting sportvelden [Stemverklaring de heer Bakker 
(Woerden&Democratie)]

- Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Nespad Zegveld;
- Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder De Regt;
- Beleidsplan gemeentelijk water- en klimaatbestendig 2023-2027.
worden zonder stemming aangenomen.

7. Raadsvoorstel Toekomst Zwembaden

Indiening moties/amendementen
 Het amendement ‘Onderzoek meerdere scenario’s over de toekomst van de zwembaden’, 

ondertekend door de heer Bos (VVD), wordt ingediend;
 Het amendement ‘Onderzoek scenario ‘H2O in stand houden en een nieuw Batensteinbad!’,

ondertekend door mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes) en de heer Hollemans (CDA), wordt 
ingediend;

 Het eerder aangekondigde amendement ‘Extra scenario zwembaden’, ondertekend door de 
heer Van Assem (Inwonersbelangen), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Nieuwbouw, geen renovatie’, ondertekend door de heer Bos (VVD) en de 
heer Boersma (D66), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Iets duidelijker kader participatieproces en projectplan “Toekomst 
Zwembaden”’, ondertekend door de heer Bakker (Woerden&Democratie), wordt ingediend;

 De motie ‘Buitenbad en andere (multifunctionele) faciliteiten’, ondertekend door de heer 
Boos (VVD) en de heer Boersma (D66), wordt ingediend;

 De motie ‘Stap voor stap’, ondertekend door mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes) en de heer 
Hollemans (CDA), mevrouw Noorthoek (ChristenUnie-SGP) en mevrouw Biber (Progressief 
Woerden), wordt ingediend.

Toezeggingen
 Wethouder Rozendaal geeft aan dat de toezeggingen die zijn genoteerd in zijn pre-advies als

formele toezegging beschouwd kunnen worden.

Besluit
 Het amendement ‘Onderzoek meerdere scenario’s over de toekomst van de zwembaden’ 

wordt niet in stemming gebracht.
 Het amendement ‘Onderzoek scenario ‘H2O in stand houden en een nieuw Batensteinbad!’ 

wordt in stemming gebracht. Het amendement wordt met 25 stemmen voor en 6 stemmen 
tegen aangenomen.

 Het amendement ‘Extra scenario zwembaden’ wordt in stemming gebracht. Het 
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amendement wordt met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Nieuwbouw, geen renovatie’ wordt niet in stemming gebracht.
 Het amendement ‘Iets duidelijker kader participatieproces en projectplan “Toekomst 

Zwembaden”’ wordt niet in stemming gebracht.

 Het (geamendeerde) raadsvoorstel ‘Toekomst Zwembaden’ wordt in stemming gebracht. 
Het raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.

 De motie ‘Buitenbad en andere (multifunctionele) faciliteiten’ wordt niet in stemming 
gebracht.

 De motie ‘Stap voor stap’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 27 stemmen 
voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

8. Raadsvoorstel Gebiedskeuze voor grootschalige windenergie

Indiening moties/amendementen
 Het amendement ‘Inbreng van inwoners telt mee’, ondertekend door mevrouw Onrust 

(VVD), mevrouw Van Kooten (Splinter), mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), de heer Van 
Assem (Inwonersbelangen) en de heer Arbaj (Woerden&Democratie), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Gezondheid serieus nemen’, ondertekend door de heer Arbaj 
(Woerden&Democratie) en mevrouw Onrust (VVD), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Alle criteria zijn belangrijk’, ondertekend door mevrouw Verheyen 
(LijstvanderDoes), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Kiezen voor zoeklocatie windenergie Barwoutswaarder’, ondertekend 
door de heer Van Meijeren (CDA), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Onderzoeken gezondheidseffecten in gebiedsproces’, ondertekend door 
de heer Van Meijeren (CDA), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Participatie in gebiedsprocessen’, ondertekend door mevrouw Verheyen 
(CDA) en de heer Van Meijeren (CDA), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Snel aan de slag met zon-op-land in Barwoutswaarder’, ondertekend 
door de heer Van Meijeren (CDA), mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw Van 
Hoesel (D66), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP) en mevrouw Verheyen 
(LijstvanderDoes), wordt ingediend;

 Het amendement ’10 x tiphoogte van windturbines tot woningen’, ondertekend door de 
heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt ingediend;

 Het amendement ‘Maatschappelijk bijdragen aan Woerden’, ondertekend door mevrouw 
Van Hoesel (D66), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), mevrouw Boersma 
(Progressief Woerden) en de heer Van Meijeren (CDA), wordt ingediend;

 De motie ‘Laat de zon zijn werk doen’, ondertekend door mevrouw Verheyen 
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(LijstvanderDoes), wordt ingediend;
 De motie ‘Energieopslag’, ondertekend door mevrouw Verheyen (LijstvanderDoes), wordt 

ingediend;
 De motie ‘Tiphoogte windmolens’, ondertekend door de heer Arbaj 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend.

Toezeggingen
 Wethouder Vierstra zegt toe een startnotitie over het te volgen participatieproces eerst aan 

de raad voor te leggen en met alle belanghebbenden in gesprek te gaan.

Besluit
 Het amendement ‘Inbreng van inwoners telt mee’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 14 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Gezondheid serieus nemen’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Alle criteria zijn belangrijk’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 10 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen.
 Het amendement ‘Kiezen voor zoeklocatie windenergie Barwoutswaarder’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 25 stemmen tegen 
verworpen.

 Het amendement ‘Onderzoeken gezondheidseffecten in gebiedsproces’ wordt in stemming 
gebracht. Het amendement wordt met 22 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen.

 Het amendement ‘Participatie in gebiedsprocessen’ wordt in stemming gebracht. Het 
amendement wordt met 18 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

 Het amendement ‘Snel aan de slag met zon-op-land in Barwoutswaarder’ wordt in 
stemming gebracht. Het amendement wordt met algemene stemmen aangenomen.

 Het amendement ’10 x tiphoogte van windturbines tot woningen’ wordt in stemming 
gebracht. Het amendement wordt met 9 stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.

 Het amendement ‘Maatschappelijk bijdragen aan Woerden’ wordt in stemming gebracht. 
Het amendement wordt met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.

 Het (geamendeerde) raadsvoorstel wordt in stemming gebracht. Het (geamendeerde) 
voorstel wordt met 17 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen.

 De motie ‘Laat de zon zijn werk doen’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 11 
stemmen voor en 20 stemmen tegen verworpen.

 De motie ‘Energieopslag’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 9 stemmen voor
en 22 stemmen tegen verworpen.

 De motie ‘Tiphoogte windmolens’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 9 
stemmen voor en 22 stemmen tegen verworpen.
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- Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 00.00 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 ☒ Kees Schouten
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