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 Datum  donderdag 30 juni 2022 

 Opening  20.00 uur Sluiting 23.00 uur 

 

- Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 

 

1. Raadsvoorstel Jaarstukken 2021  BEELD & 

OORDEEL 

Toezegging 

In het voorstel voor de nota Grondbeleid zal de raad ook informatie aantreffen over de 

risicoreserve.  

 

Update n.a.v. raadsvergadering 6 juli 2022: 

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de toezegging van wethouder Vierstra, gedaan bij 
bespreking van de Jaarstukken 2021 op 30 juni, anders was dan in de besluitenlijst is verwoord. 
Ze stelt voor de toezegging zo te formuleren dat er in het najaar van 2022 een raadsvoorstel 
komt voor de aanvulling van de reserve grondbedrijf vanuit de algemene reserve die gevoed is 
met het resultaat van 2021. 
 

Besluit 

De Jaarstukken worden onder één voorbehoud als hamerstuk doorgeleid naar de 

raadsvergadering van 6 juli 2022. Het voorbehoud betreft het rapport en de verklaring van de 

accountant. Mocht de verklaring anders zijn dan getrouw op de financiën en een beperking op 

de rechtmatigheid, dan worden de jaarstukken een bespreekstuk.  

 

2. Raadsvoorstel Voorjaarsrapportage 2022 BEELD & 

OORDEEL 

Toezegging 

- De wethouder zegt toe dat de raad van het college een startnotitie over het toekomstige 

welstandsbeleid zal ontvangen. 

- De wethouder zegt toe dat het college de raad nader zal informeren over de extra 

begeleiding voor statushouders. 

- De wethouder zegt toe dat het college de raad in de week van 11 juli 2022 zal informeren 

over de effecten van de mei-circulaire voor de gemeente Woerden. 
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Besluit 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 6 juli 2022. 

Woerden & Democratie kondigt een stemverklaring aan.  

 

3. Raadsvoorstel Kadernota 2023 BEELD & 

OORDEEL 

Toezegging 

- De wethouder zegt toe dat het college de raad bij het raadsvoorstel voor de programma-
begroting 2023 en volgende zal informeren over de boeggolf van investeringen en de effecten 
van die investeringen. 
- De wethouder zegt toe dat het college voor de eerstvolgende bijeenkomst van de 
Auditcommissie een raadsvoorstel zal aanbieden over de 2 formatieplaatsen die nodig zijn 
voor het implementeren van de nieuwe Financiële Verordening.  
 

Besluit 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 6 juli 2022. 

De fracties van Inwonersbelangen en Woerden & Democratie kondigen amendementen dan 

wel een motie aan.  
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Fractie    Raadsleden      Fractieassistenten  

CDA  ☒  Rumo van Aalst     ☐  Henny Ekelschot  

☐ John Boere        

☐ Marco Hollemans        

☒ Job van Meijeren        

☐ Toos van Soest         

☐ Vera Streng        

            

LijstvanderDoes  ☐ Jaap van der Does        

  ☒ Stan Droogh        

  ☐ Chris van Iersel        

  ☐ Lenie van Leeuwen        

  ☐ Monique Verheyen        

            

Progressief Woerden  ☐ Marguerite Boersma    ☒ Jelle IJpma  

  ☐ Marjolein Doorewaard    ☒ Lilian Biber  

  ☒ Coby Franken        

  ☐ Jelmer Vierstra        

            

VVD  ☐ Florian Bos    ☐ Maarten Tuit  

  ☒ Florian van Hout    ☐ Iris Stins  

  ☐ Simone Onrust        

            

Inwonersbelangen  

  

☐ Hendrie van Assem    ☐ Jacques Sistermans  

☐ Jeanet de Mari    ☐ Erik Flore  

☒ Jan-Hubert van Rensen    ☒ Rob Heijna  

          

ChristenUnie-SGP  ☒ Eric de Jonge    ☐ Harm van der Wilt  

  ☐ Lia Noorthoek    ☐ Just van Toor  

  ☒ Daphne van der Wind        

            

D66  ☐ Tom Boersma    ☐ Dries Berendsen  

  ☐ Birgitte van Hoesel       

  ☒ Saskia van Altena        

            

Woerden&Democratie  

  

☐ Malik Arbaj    ☐  Menno Lausegger  

☒ Reem Bakker        

          

Splinter  ☒ Femke Merel van Kooten   ☐ Darin Al Hagoug  

       ☒ Dion de Groot 

      ☐ Magda van den Heuvel  

            

STERK Woerden  ☒ Wout den Boer    ☒ Kees Schouten  

       ☒ Gert Jan Sluijs  

        ☒ Wil Lamboo  
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Voorzitter  ☐ Coby Franken  ☐ Jelle IJpma  

  ☐ Marco Hollemans  ☐ Toos van Soest  

  ☐ Florian van Hout  ☐ Florian Bos  

  ☐ Stan Droogh  ☒ Rumo van Aalst  

  ☐ Tom Boersma  ☐ Marguerite Boersma  

  ☐ Reem Bakker      

  

College  ☒ Burgemeester Victor Molkenboer  

  ☐ Wethouder Mariëtte Pennarts 
  ☐ Wethouder Ad de Regt   

  ☐ Wethouder Arjan Noorthoek   

  ☒ Wethouder Jelmer Vierstra  
☐ Wethouder Jacques Rozendaal 

  

  

Griffie  ☐ Mark Tobeas  

  ☐ Liesje Wanders  

  ☒ John van der Pauw  

  ☐ Sandra Verhoef  

      
 
 


