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 datum  donderdag 15 november 2018 

 sessie Omgeving en Financiën 

 opening  20.00 uur sluiting 22.05 uur 
     

   
   

- Opening en mededelingen  
   

  

De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.  
  

   
   

1. Raadsvoorstel (18R.00583) Bestuursrapportage 2018 BEELD 
   

  

Toezeggingen 

Tijdens deze beeldsessie wordt toch nog een aantal technische vragen gesteld. De 

portefeuillehouder zegt toe deze voor de raadsvergadering van 22 november a.s. te 

zullen (laten) beantwoorden. 

 

Vervolg 

Vanwege de aankondiging van ten minste één motie, zal het voorstel als apart 

agendapunt worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 november a.s. 

Evenwel wordt afgesproken dat daarbij uitsluitend de motie (dus niet langer over het 

raadsvoorstel) zal worden besproken. 
  

   
   

2. Raadsvoorstel (18R.00539) vaststelling bestemmingsplan 

functiewijziging Hazelaarstraat 2-16 
DEBAT 

   

  

Na een uitgebreid debat, grotendeels m.b.t. de thema’s ‘communicatie over het proces’ 

en ‘financiële compensatie’ wordt besloten dit voorstel als hamerstuk voor de 

raadsvergadering van 22 november a.s. te agenderen met uiteraard de mogelijkheid tot 

het geven van een stemverklaring.  

 

De fractie van Inwonersbelangen heeft aangegeven in beraad te gaan of het geven van 

een stemverklaring wat haar betreft voldoende is.  

 

De voorzitter geeft aan dat in het geval van het indienen van een amendement het 

voorstel alsnog als bespreekpunt zal worden geagendeerd en dat voorts de fractie van 

Inwonersbelangen uiterlijk maandagmiddag eventuele debatpunten kan aanleveren, 

zodat de overige fracties een dergelijk verzoek tot verdere inhoudelijke behandeling van 

dit voorstel kunnen bespreken tijdens hun fractievergadering.  
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3. Raadsvoorstel (18R.00523) besteding gereserveerde 

middelen voor Volkshuisvesting 
DEBAT 

   

  

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 22 

november a.s. 
  

   
   

- Sluiting  
   

  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur. 
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Fractie 
 

 

Raadsleden 
  

 

Fractieassistenten 

      

CDA ☐ John Boere  ☒ Henny Ekelschot 

☒ Arjen Draisma  ☐ Albin van der Tol 

☐ Marco Hollemans    

☒ Job van Meijeren    

☐ Rumo van Aalst    

☐ Vera Streng    

☐ Toos van Soest    

      

LijstvanderDoes ☐ Lia Arentshorst  ☒ Janet Visser 

 ☐ Jaap van der Does    

 ☐ Adrie van Meurs    

 ☒ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

      

VVD ☒ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☐ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☐ Jelle IJpma 

☐ Coby Franken  ☐ Laura van der Zande 

☐ Marieke van Noort    

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☐ Henk Hammelburg 

 ☐ Monique Verheyen  ☐ Gert Jan Sluijs 

 ☒ Rianne Vrolijk    

      

ChristenUnie-SGP ☒ Simon Brouwer  ☐ Eric de Jonge 

☐ Lia Noorthoek  ☐ Harm van der Wilt 

☒ Daphne van der Wind    

      

D66 ☐ Tom Boersma  ☐ Johan Tamse 

☐ Birgitte van Hoesel  ☐ Chris Tils 

☒ Saskia van Megen    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

SP ☐ Wilma de Mooij  ☐ Irene Brits 

    ☒ Edo de Roo 

    ☐ Marjan Vogel 

      

Fractie Bakker ☒ Reem Bakker    
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Voorzitter ☐ Coby Franken ☐ Jelle IJpma 

 ☐ Marco Hollemans ☒ Toos van Soest 

 ☐ Simon Brouwer ☐ Florian Bos 

 ☐ Florian van Hout ☐ Monique Verheyen 

 

College ☐ Burgemeester Victor Molkenboer 

 ☐ Wethouder George Becht 

 ☒ Wethouder Arthur Bolderdijk 

 ☐ Wethouder Arjan Noorthoek 

  ☒ Wethouder Tymon de Weger 

 

 Griffie ☒ Mark Tobeas 

 ☐ Onno Vliegenthart 

 ☐ Wendy Plukaard 

    


