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datum donderdag 20 september 2018 van 22.00 uur tot 23.34 uur 

aanwezig Marco Hollemans (voorzitter), Wout den Boer (STERK Woerden), Saskia van Megen 

(D66), Job van Meijeren (CDA), Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Marieke van Noort 

(Progressief Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP), Hendrie van Assem 

(Inwonersbelangen), Florian van Hout (VVD), Reem Bakker (Fractie Bakker), Wilma de 

Mooij (SP), Victor Molkenboer (burgemeester), Mark Tobeas (griffier), Onno Vliegenthart 

(raadsadviseur) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. Op verzoek van de heer Bakker wordt het 

onderwerp Externe voorzitters (agendapunt 10) toegevoegd.  

 

2. Actualiteiten/bespreekverzoeken leden 

Debattraining Periklesinstituut (toelichting griffier) 
 

actie  De debattraining wordt in de eerste helft van 2019 georganiseerd. 

 

Inrichting buitenterrein en opening gemeentehuis (toelichting dhr. Van Assem) 

 De heer Van Assem vraagt naar de maatregelen voor de fysieke veiligheid rondom het 

nieuwe gemeentehuis en de opening van de gemeentehuis. Het gemeentehuis zal officieel 

worden geopend als het volledig gereed is, voor de zomer van 2019. De burgemeester zal de 

optie om een commissie in het leven te roepen voor de opening van het gemeentehuis met 

de stuurgroep bespreken. 

 Er komt binnen enkele weken een raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond de 

renovatie van het gemeentehuis. Het college beraadt zich nog op het opleggen van 

geheimhouding op bepaalde informatie. 
 

actie  De burgemeester neemt de punten ‘fysieke veiligheid rondom het gemeentehuis’ 

en ‘opening van het gemeentehuis’ mee naar de stuurgroep. 

 

Toekomst Denktank / burgerparticipatie (toelichting griffier) 

Naar aanleiding van een verzoek van een van de burgerleden van de Denktank Inwoner & Raad 

voor een nieuwe bijeenkomst stelt de griffier voor om de tijd te nemen voor een nadere 

beschouwing van het onderwerp ‘burgerparticipatie’. Er bestaat een verschil van inzicht tussen de 

leden over de meerwaarde van burgerparticipatie in de vorm van een denktank in relatie tot de 

inzet van raad, griffie en middelen. 
 

actie  Burgerparticipatie wordt geagendeerd voor het volgende presidium. De griffier 

bereidt een bespreeknotitie voor.  

 

Kunstwerk / Woerdens schaakspel (toelichting griffier) 

De burgemeester en griffier zijn geattendeerd door een raadslid op het bestaan van een 

‘Woerdens’ schaakspel, ontworpen door de kunstenaarsstel uit Woerden. De kunstenaar nodigt 

binnenkort de raad uit voor opening van de werkplaats, waar het kunstwerk te zien is.  
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actie  De burgemeester neemt de suggestie voor het plaatsen van het kunstwerk in het 

nieuwe gemeentehuis mee naar de werkgroep die zich bezighoudt met de 

inrichting en kunst in het nieuwe gemeentehuis.  

 

Communicatie artikel 42-vragen (toelichting mevrouw Van Megen) 

Mevrouw Van Megen vraagt of indieners van artikel 42-vragen voortaan kunnen geworden 

geinformeerd over publicatie van beantwoording van de vragen. Dat voorkomt dat de pers vragen 

stelt over de beantwoording terwijl raadsleden niet op de hoogte zijn van publicatie. 
 

actie  De indieners van art. 42-vragen worden in het vervolg geinformeerd over 

publicatie van de beantwoording van hun vragen.  

 

Conferentie Steinhagen (toelichting mevrouw Van Megen) 

Op 23 november staat een nieuwe conferentie in Steinhagen op de planning. Mevrouw Van 

Megen spreekt de hoop uit dat veel raadsleden mee gaan naar Steinhagen. 
 

actie  De griffie brengt de uitnodiging (met achterliggende informatie) voor de 

bijeenkomst op vrijdag 23 november in Steinhagen nogmaals onder de aandacht 

van de raad. 

 
3. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 De leden kunnen ter vergadering of op de kamer van de griffier kennis nemen van het 

verslag van het besloten gedeelte van de vergadering van 21 juni 2018. 

 Het verslag van het openbare gedeelte van de vergadering van 21 juni 2018 wordt conform 

vastgesteld. 

 
5. Vergaderschema 2019 

 

besluit  Het presidium stelt het vergaderschema voor 2019 vast.  

actie   De agendacommissie wordt betrokken bij de evaluatie van het vergadermodel in 

februari 2019. 

 
6. Memo werkgeverscommissie m.b.t. uitbreiding griffie 

 De voorzitter licht toe hoe dit memo tot stand is gekomen.  

 De leden reageren ieder op het memo. De volgende aandachtspunten komen aan de orde: 

o het belang van raadscommunicatie 

o de relatie met het vergadermodel 

o de relatie met ontwikkelingen in de rekenkamercommissie 

o prioritering van werkzaamheden en mogelijkheden tot efficiencywinst 

o gewenste nadere toelichting op de meerwaarde van een extra medewerker 

o intensivering van de werkzaamheden door een groter aantal fracties 

o belang van een sterke raad voor de democratie 

o de verantwoordelijkheid van de raad als werkgever van de griffie 
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o de formatie van de griffie Woerden in relatie tot benchmarkgemeenten 

o de verhouding ondersteuning raad t.o.v. ondersteuning college 

o verschillende mogelijkheden voor uitbreiding 

o de risico’s van kwetsbaarheid voor de werkzaamheden van de raad 

 Een meerderheid van de leden staat positief tegenover het verzoek. Het presidium waardeert 

en herkent het signaal dat is afgegeven door werkgeverscommissie en griffier. 

 De burgemeester geeft aan dat door het college positief is gereageerd op nadere financiële 

verwerking van een besluit van de raad tot uitbreiding van de ondersteuning. 
 

actie  De werkgeverscommissie zal in samenspraak met de griffier een raadsvoorstel 

opstellen. De griffier werkt een griffieplan uit op basis van een bezetting met een 

extra fte voor een raadsadviseur.  

 
7. Vergaderduur en spreektijden 

Mevrouw De Mooij stelt de eindtijden en spreektijden van de Politieke Avonden en de 

raadsvergaderingen ter discussie.  
 

actie  De vergaderduur en spreektijden komen terug bij de evaluatie van het 

vergadermodel in februari 2019. 

actie  De spreektijden worden in het vervolg weer vermeld bij aanvang van de 

raadsvergadering.  

 
8. Behandeling programmabegroting 2019 

De heer Van Meijeren vraagt in verband met a) de wens om meer debat en interactie bij de 

algemene beschouwingen en b) het aantal fracties eerder te beginnen met de begrotingsraad 

dan de nu geplande aanvang om 17.00 uur. 
 

actie  Interrupties worden toegestaan bij de algemene beschouwingen. 

actie De aanvangstijd van de begrotingsraad wordt vervroegd naar 16.00 uur. 

 
9. Terugblik op bestuursuitje d.d. 7 september 2018 

De leden kijken met veel plezier terug op het bestuursuitje. 

 

10. Externe voorzitters 

De heer Bakker vraagt naar de kansen van het aantrekken van externen -niet zijnde raadslid of 

fractieassistent- voor het voorzitterschap op de Politieke Avonden. 
 

actie  Het onderwerp externe voorzitterschap Politieke Avonden komt terug in de 

volgende vergadering. 

 

11. Rondvraag 

 De heer Van der Does stelt voor om vaker werkbezoeken te organiseren. 

 Mevrouw Van Noort meldt dat Progressief Woerden binnenkort op bezoek gaat bij 

afvalverwerkingsbedrijf SUEZ. De overige fracties worden uitgenodigd om mee te gaan. 

 Mevrouw Van Megen vraagt om meer duidelijkheid over de volgorde van het inspreken door 

inwoners op de Politieke Avond.  
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 Mevrouw Van Megen vraagt naar de communicatie over het vergadermodel richting de 

ambtelijke organisatie. De griffier geeft aan dat er reeds veel inzet wordt gepleegd door de 

griffie om ambtelijk betrokkenen (persoonlijk) te informeren over de voorbereiding van 

vergaderingen van de raad. 

 

12. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.34 uur. 


