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 datum  donderdag 23 februari 2023  

 opening  20.00 uur sluiting 23.52 uur 

 

1. Opening en mededelingen 

Voorafgaand aan de opening van de vergadering reikt mevrouw Van Hoesel namens de jury van 

de raadspennen 2022 de prijzen uit. Erin Tselekis ontvangt de Raadspen voor het beste 

raadsvoorstel. Carolien van Dam ontvangt de Raadspen voor   

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

2. Vaststellen agenda 

Er wordt besloten de motie vreemd ‘Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en 

sportactiviteiten’ bij agendapunt 14 direct in stemming te brengen.  

Er wordt besloten agendapunt 5 (de inwoner aan het woord) wordt als eerste inhoudelijke 

agendapunt te behandelen. De motie vreemd ‘Samen sterk, steun slachtoffers van aardbeving’ 

wordt bij dit agendapunt betrokken.  

 

De agenda wordt conform deze wijzigingen vastgesteld.  

 

5. De inwoner aan het woord 

Belgin Heybeli en Hatice Oksas spreken in over het benefietdiner dat zij organiseren voor de 
slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië.  
 
De raadsbreed ingediende motie vreemd aan de orde van de dag ‘Samen sterk, steun 
slachtoffers van aardbeving’ wordt zonder stemming aangenomen.  

 

3. Afscheid Job van Meijeren als lid van de gemeenteraad 

De gemeenteraad neemt afscheid van de heer Van Meijeren (CDA) als raadslid.  

 

4. Toelating Iozefina Paulet tot de gemeenteraad 

De heer Boersma adviseert namens de commissie onderzoek geloofsbrieven de gemeenteraad 
mevrouw Paulet toe te laten als lid van de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt dit advies 
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zonder stemming over.  
 
Mevrouw Paulet legt de eed af. 

 

6. Actualiteitenhalfuur 

Er worden geen raadsvragen gesteld.   

 

7a Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 

De raad stelt de besluitenlijsten van de raadsvergadering van 26 januari en de Politieke Avonden 

van 2 en 16 februari ongewijzigd vast. 

 

7b Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 

Mevrouw Van Kooten (Splinter) geeft aan dat tijdens de laatste raadsvergadering is afgesproken 

de raadsinformatiebrief ‘Vestingwerk bastions Torenwal en Hogewal’ door te geleiden naar de 

agendacommissie.  

 

Het raadsvoorstel inzake wijze van afdoening ingekomen stukken wordt zonder stemming 

aangenomen. 

 

7c Vaststellen langetermijnagenda 

De heer Van Rensen (Inwonersbelangen) doet navraag naar de onder R-011 genoemde 

startnotitie. Wethouder Vierstra geeft aan dat deze startnotitie zo spoedig mogelijk zal worden 

aangeleverd, maar dat deze ook wordt opgesteld in samenspraak met een aantal 

belanghebbenden. Dit zal ongeveer twee maanden duren.  

 

De raad stelt de langetermijnagenda ongewijzigd vast. 

 

7d Hamerstukken (besluiten zonder debat) 

De raadsvoorstellen: 

1.  Aanpassen tegemoetkoming meerkosten zorg (TMZ); 

2. Normenkader 2022; 



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

3 van 7 

3. Wijziging Legesverordening 2023; 

4. Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit tot vaststelling van de Omgevingsvisie 

Woerden 2022; 

5. Aanwijzing accountant jaarrekeningcontrole Woerden 2023 en 2024; 

6. Financiële afronding nieuwbouw scholencluster Kamerik 

worden zonder stemming aangenomen. 

 

8. Installatie commissieleden 

Marie Claire Gerritsen (Splinter) en Rita Sluijs (STERK Woerden) worden geïnstalleerd als 
commissielid. Mevrouw Gerritsen legt de eed af en mevrouw Sluijs de verklaring en belofte.  

 

9. Ontslagverzoeken raadsgriffier en griffiemedewerker 

De raad neemt afscheid van de heer M.J.W. (Mark) Tobeas als raadsgriffier en van mevrouw A.K. 
(Sandra) Verhoef – van Vliet als griffiemedewerker en verleent hen eervol ontslag. 

 

10. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Hof van Harmelen 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Schoollaan voor scholieren!’, ondertekend door mevrouw Van Hoesel 

(D66), de heer Van Assem (Inwonersbelangen), mevrouw van Kooten (Splinter) en de heer 

Bos (VVD), wordt ingediend; 

• Het amendement ‘Hof van Harmelen, voor naar achter en achter naar voren’, ondertekend 

door de heer Arbaj (Woerden&Democratie) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt 

ingediend; 

• Het amendement ‘Eilanden Meerkoet en Reiger tot 6 meter van de erfgrens’, ondertekend 

door de heer Van Assem (Inwonersbelangen) en mevrouw Van Kooten (Splinter), wordt 

ingediend; 

• Het amendement ‘Beperken maximale grootte eilanden Reiger en Meerkoet’, ondertekend 

door mevrouw Boersma (Progressief Woerden), de heer Bos (VVD), mevrouw Van der Wind 

(ChristenUnie-SGP) en mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes), wordt ingediend; 

• De motie ‘Bosschages en bomen Hof van Harmelen’, ondertekend door de heer Bos (VVD), 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw Van Soest (CDA), de heer Arbaj 

(Woerden&Democratie), mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes) en mevrouw Van Kooten 

(Splinter), wordt ingediend; 

• De motie ‘Hof van Harmelen, aandacht voor verkeer buiten het plan’, ondertekend door 
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mevrouw Boersma (Progressief Woerden), mevrouw Van Soest (CDA), mevrouw Van der 

Wind (ChristenUnie-SGP) en mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Schoollaan voor scholieren!’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 20 stemmen voor en 10 stemmen tegen aangenomen. 

• Het amendement ‘Hof van Harmelen, voor naar achter en achter naar voren’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Eilanden Meerkoet en Reiger tot 6 meter van de erfgrens’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor en 24 stemmen tegen 

verworpen. 

• Het amendement ‘Beperken maximale grootte eilanden Reiger en Meerkoet’ wordt in 

stemming gebracht. Het amendement wordt met 27 stemmen voor en 3 stemmen tegen 

aangenomen. [Stemverklaring de heer Arbaj (Woerden&Democratie)]  

 

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Hof van Harmelen’ wordt in stemming 

gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. 

 

• De motie ‘Bosschages en bomen Hof van Harmelen’ wordt in stemming gebracht. De motie 

wordt met 24 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘Hof van Harmelen, aandacht voor verkeer buiten het plan’ wordt in stemming 

gebracht. De motie wordt met algemene stemmen aangenomen.  

 

11. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Geestdorp 10 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Bestemmingsplan Geestdorp 10’, ondertekend door de heer Hollemans 

(CDA), de heer Droogh (LijstvanderDoes), de heer Arbaj (Woerden&Democratie), mevrouw 

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

Van Kooten (Splinter), wordt ingediend.  

 

Besluit 

• Het amendement ‘Bestemmingsplan Geestdorp 10’ wordt in stemming gebracht. Het 

amendement wordt met 26 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. 

[Stemverklaring mevrouw Van Soest (CDA)] 

• Het geamendeerde raadsvoorstel ‘Bestemmingsplan Geestdorp 10’ wordt in stemming 

gebracht. Het geamendeerde raadsvoorstel wordt met 29 stemmen voor en 1 stem tegen 

aangenomen.  



raadsvergadering | besluitenlijst 

    
 
 

 
 

5 van 7 

De heer Arbaj (Woerden&Democratie) verlaat na dit agendapunt de vergadering.  

 

12. Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief Ferm Werk 2024 

Indiening moties/amendementen 

• Het amendement ‘Ferm Werk richt zich behoudens het voorgestelde beleidskader Armoede, 

uitsluitend op versterking en modernisering van de bedrijfsvoering’, ondertekend door de 

heer Van Rensen (Inwonersbelangen) en mevrouw Onrust (VVD), wordt ingediend. 

• De motie ‘Zienswijze Kaderbrief Ferm Werk, ondertekend door de heer Bakker 

(Woerden&Democratie), wordt ingediend; 

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

mevrouw Van Kooten (Splinter) en mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), wordt 

ingediend; 

• De motie ‘Ferm Werk’, ondertekend door mevrouw Verbeij (LijstvanderDoes), de heer 

Hollemans (CDA), mevrouw Franken (Progressief Woerden) en mevrouw Van Kooten 

(Splinter), wordt ingediend. 

 

Besluit 

• Het amendement ‘Ferm Werk richt zich behoudens het voorgestelde beleidskader Armoede, 

uitsluitend op versterking en modernisering van de bedrijfsvoering’ wordt in stemming 

gebracht. Het amendement wordt met 8 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. 

• Het raadsvoorstel ‘Zienswijze Kaderbrief Ferm Werk 2024’ wordt in stemming gebracht. Het 

voorstel wordt met 23 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. [Stemverklaring de 

heer Van Rensen (Inwonersbelangen)] 

• De motie ‘Zienswijze Kaderbrief Ferm Werk’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt 

met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen aangenomen. 

• De motie ‘minimabeleid’ wordt gewijzigd in stemming gebracht. De motie wordt met 23 

stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen.  

• De motie ‘Ferm Werk’ wordt in stemming gebracht. De motie wordt met 20 stemmen voor 

en 9 stemmen tegen aangenomen.  

 

13. Raadsbesluit Benoeming tweede plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Ferm Werk 

Er wordt schriftelijk gestemd over de benoeming van een tweede plaatsvervangend lid van het 

Algemeen Bestuur van Ferm Werk.   

De voorzitter benoemt de leden Van Hout (VVD, voorzitter) en Doorewaard (Progressief 

Woerden) als commissie van stemopneming.  

De heer Van Hout deelt mee dat de stemming geldig is, dat 17 stemmen op mevrouw Van 
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Hoesel zijn uitgebracht, 8 op de heer Arbaj, 1 op mevrouw Onrust en dat drie briefjes 

ondeugdelijk zijn.  

 

Besluit 

• Mevrouw Van Hoesel (D66) wordt benoemd tot tweede plaatsvervangend lid van het 

Algemeen Bestuur van Ferm Werk voor de periode van het verlof van de heer Den Boer. 

 

14. Motie vreemd aan de orde van de dag 

Indiening motie 

De motie vreemd aan de orde van de dag ‘Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en 

sportactiviteiten’, ondertekend door de heer Arbaj (Woerden&Democratie), de heer Hollemans 

(CDA), mevrouw Van der Wind (ChristenUnie-SGP), mevrouw Van Kooten (Splinter) en de heer 

Droogh (LijstvanderDoes), wordt ingediend. 

 

Besluit 

De motie ‘Woerden stimuleert deelname aan cultuur- en sportactiviteiten’ wordt met algemene 

stemmen aangenomen. 

 

- Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.52 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 

 ☒ Iozefina Paulet   ☒ Max Curtolo 

 ☒ 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     

       


