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datum donderdag 12 april 2018 van 20.15 uur tot 21.45 uur 
aanwezig Victor Molkenboer (wnd. voorzitter), Wout den Boer (STERK Woerden), Saskia van 

Megen (D66), Arjan Noorthoek (CDA), Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Marieke van 
Noort (Progressief Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP), Hendrie van Assem 
(Inwonersbelangen), Reem Bakker (VVD), Wilma de Mooij (SP), Lia Arentshorst (fractie 
Arentshorst), Mark Tobeas (griffier) en Onno Vliegenthart (plaatsvervangend griffier)  

afwezig - 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De heer Molkenboer opent de vergadering om 20.15 uur. 

 
2. Mededelingen 

De heer Molkenboer geeft een toelichting op een actualiteit in de ambtelijke organisatie. 
 

3. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
 Punt 7 (Taskforces): de heer Brouwer vraagt naar de toegezegde uitleg rond de rekentool. 

De griffie doet navraag bij de projectleider. 

 Punt 9 (Vertrouwenscommissie functioneringsgesprek): de heer Van Assem vraagt naar het 
proces rond de vertrouwenscommissie. De griffier attendeert de raad op het ter inzage 
leggen van het verslag. 

 Punt 15 (Rondvraag): de heer Brouwer vraagt naar de planning van het bezoek aan de 
bouwplaats Stadhuis. Dit bezoek staat gepland voor 7 juni 2018. 

 Verschillende leden geven complimenten voor de organisatie van de bijzondere 
raadsvergaderingen van 28 en 29 maart. 

 Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 
4. Actualiteiten/bespreekverzoeken leden 

Communicatie via groepsapp (verzoek de heer Brouwer) 
De heer Brouwer stelt het gebruik van en het delen van documenten via de groepsapp voor 
fractievoorzitters aan de orde. Afgesproken wordt dat dit communicatiemiddel enkel gebruikt 
wordt voor procesmatige mededelingen. 
 
Ontwikkelingen comité 4 en 5 mei (verzoek de heer Van Assem) 
De heer Van Assem vraagt naar de bestuurlijke ontwikkelingen rond het comité. De heer 
Molkenboer beantwoordt de vraag. 
 
Start stagiair griffie 
De griffier informeert het presidium over de start van stagiair Gerjan van den Heuvel, die de 
komende zes weken stage loopt bij de griffie.  
 
Debat- en voorzitterstraining 

 De griffier geeft een toelichting op de verschillende mogelijkheden voor debat- en 
voorzitterstrainingen.  

 De voorzitterstraining wordt op korte termijn ingepland. 

 Het presidium wenst de offertes voor de debattrainingen te vergelijken. Het onderwerp komt 
terug in de volgende vergadering. 

 
Toewijzen nieuwe fractiekamers 

 Zaal 3.7 is beschikbaar voor de fractie van de SP.  
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 Voor de fractie Arentshorst wordt door de griffie nagevraagd welke ruimte in het 
vergadercentrum beschikbaar is.  

 In verband met de uiteenlopende vergaderwensen en -momenten van de verschillende 
fracties wordt de afspraak gemaakt dat fracties (desgewenst voor een langere termijn) de 
vergaderingen zelf reserveren bij de bodedienst via bodedienst@woerden.nl.  

 
5. Voorzitters 

 Onderstaande voordrachten voor de bemensing van de raadscommissies worden besproken 
en doorgeleid naar de raadsvergadering: 

 

Presidium Marco Hollemans (voorzitter), Jaap van der Does (plaatsvervangend 
voorzitter) 

  

Raad Hendrie van Assem (1
e
 waarnemend voorzitter) Jaap van der Does 

(2
e
 waarnemend voorzitter) 

  

Beeld en Debat Coby Franken,Jelle IJpma, Simon Brouwer, Heidi den Hartigh, Toos 
van Soest, Marco Hollemans 

  

Auditcommissie Birgitte van Hoesel (voorzitter), Arjen Draisma (plaatsvervangend 
voorzitter), Marguerite Boersma, Henk Hammelburg, Arthur 
Bolderdijk, Reem Bakker, Wilma de Mooij 

  

Agendacommissie Coby Franken (voorzitter), Florian Bos, Simon Brouwer, Tom 
Boersma 

  

Bijzondere avonden Jaap van der Does, Marieke van Noort, Wout den Boer (allen 
voorzitter) 

 

 Anticiperend op het kabinetsvoornemen om wettelijk te regelen dat ook niet-raadsleden het 
voorzitterschap van een raadscommissie kunnen bekleden, wordt de raad voorgesteld een 
aantal fractieassistenten te benoemen als voorzitter.  

 Geconstateerd wordt dat het vormen van een coalitie en college van invloed zal zijn op het 
benoemen van voorzitters en leden van de raadscommissies. Daarnaast wenst een aantal 
presidiumleden nog in de fractie na te gaan welke raadsleden en fractieassistenten zich 
willen kandideren voor een voorzitterschap of deelname aan de voorzitterstraining. Het 
onderwerp komt terug in de volgende vergadering. 

 
6. Indeling tijdelijke raadzaal 

Op verzoek van het presidium wordt een aangepaste indeling gemaakt. 

 
7. Teambuilding raad 

 Mevrouw Van Noort houdt een pleidooi voor teambuilding voor de raad als geheel.  

 De griffie zal een voorstel voorbereiden voor de teambuilding, eventueel gekoppeld aan een 
training rond integriteit of aan het bestuursuitje.  

 Mevrouw Van Megen doet de suggestie om de beleidscarrousel zoals georganiseerd in het 
inwerkprogramma jaarlijks na het zomerreces te herhalen.  

 
8. Vergaderschema 2018 

Het gewijzigde vergaderschema 2018, waarin een verdeling is gemaakt tussen de Politieke en 
Bijzondere avonden, wordt vastgesteld. De nadere uitwerking van de begrotingsbehandeling 
wordt voorbereid door de Auditcommissie. 

 
9. Rondvraag  
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 Mevrouw Van Noort vraagt naar het proces rond het stellen van technische vragen bij de 
Raad op Donderdag. 

 De heer Van Assem vraagt naar de mogelijkheden van het stellen van door 
fractieassistenten. De griffier licht toe waarom dit recht (wettelijk) is voorbehouden aan 
raadsleden. Het presidium neemt het principebesluit dat schriftelijke vragen van 
fractieassistenten die medeondertekend worden door een raadslid in behandeling worden 
genomen. Een gelijke afspraak wordt gemaakt over de inzage in dossiers.  

 Mevrouw Van Megen wijst op de onvolledige toewijzing van beleidsonderwerpen in de 
clusters van de Raad op Donderdag. Het betreft onder andere het ontbreken van 
Economische zaken en Evenementen. De griffie zal de verdeling aanpassen met 
inachtneming van de aanvullingen van de leden. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 


