
Raad op Donderdag | besluitenlijst Politieke Avond 
 
 
 

 

 
1 van 4 

 datum  donderdag 12 november 2020 

 opening  20.01 uur sluiting  22.38 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20:01 uur. 

 

1. Plusscenario nieuwbouw Wilhelminaschool BEELD & DEBAT 

Een aantal fracties kondigt amendementen en moties aan:  

 

De fractie van Woerden voor Democratie overweegt een amendement over de 

verhouding tussen de al begrote kosten en de kosten waar de raad nu meer wordt 

geconfronteerd.  

 

De fractie van de VVD overweegt twee amendementen: één over sanitair binnen 

budget en inclusie terug te brengen tot het wettelijk minimum.   

 

Toezegging:  

De meerkosten worden overzichtelijk gemaakt voor de raadsvergadering van 26 

november.  

 

Bestuurlijk vervolg 

Het raadsvoorstel zal als bespreekpunt worden geagendeerd in de raadsvergadering 

van 26 november. 

 

1. Najaarsnota 2020 BEELD & DEBAT 

Toezeggingen:  

 

• Volgende week komt een begrotingswijziging over corona naar de raad 

• De raad wordt geïnformeerd over wat er technisch nodig is voor de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

• De raad wordt geïnformeerd over hoe de maatschappelijke partners betrokken 

worden bij  de heroriëntatie in het sociaal domein.  
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• Eind juni/begin juli wordt de raad geïnformeerd over het inkooptraject van 

zorgaanbieders. 

• Informatie over het putten uit het groenfonds komt de raad toe voor de 

raadsvergadering van 26 november  

 

Een aantal fracties kondigt amendementen en moties aan:  

De D66-fractie kondigt aan te kijken naar de heroverweging van de kaders van de 

overhevelingsbudgetten.  

De fractie van ChristenUnie/SGP overweegt een opdracht op te stellen voor de dekking 

van tekorten.  

 

Bestuurlijk vervolg 

Het raadsvoorstel zal als bespreekpunt worden geagendeerd in de raadsvergadering 

van 26 november. 

 

- Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur. 
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Fractie  Raadsleden   Fractieassistenten 

      

CDA ☐ Rumo van Aalst   ☐ Henny Ekelschot 

☐ John Boere    

☒ Arjen Draisma    

☒ Marco Hollemans    

☐ Job van Meijeren    

☐ Toos van Soest     

☐ Vera Streng    

      

LijstvanderDoes ☒ Lia Arentshorst  ☐ Stan Droogh  

 ☒ Jaap van der Does  ☐ Janet Visser 

 ☐ Chris van Iersel    

 ☒ Lenie van Leeuwen    

 ☒ Anno Visser    

      

VVD ☒ Florian Bos    

 ☒ Florian van Hout    

 ☐ Simone Onrust    

      

Progressief Woerden ☒ Marguerite Boersma  ☐ Jelle IJpma 

☒ Coby Franken    

☐ Marieke van Noort    

☐ Jelmer Vierstra    

      

STERK Woerden ☒ Wout den Boer  ☐ Daniëlle Bijkerk 

 ☐ Monique Verheyen  ☐ Kees Schouten 

 ☒ Rianne Vrolijk  ☐ Gert Jan Sluijs 

      

ChristenUnie-SGP ☐ Simon Brouwer  ☐ Joppe Dingemanse 

☐ Lia Noorthoek  ☐ Eric de Jonge 

☒ Daphne van der Wind  ☐ Harm van der Wilt 

      

D66 ☐ Tom Boersma  ☐ Constance Tiemens 

☒ Birgitte van Hoesel    

☒ Saskia van Altena    

      

Inwonersbelangen ☒ Hendrie van Assem  ☐ Jeanet de Mari 

    ☒ Jan-Hubert van Rensen 

    ☐ Jacques Sistermans 

      

WeDo politiek ☐ Wilma de Mooij    

      

Woerden voor Democratie ☒ 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 

 ☒ Reinhild Freytag 

 

 

 

   


