
PRESIDIUM Woerden
besluitenlijst vergadering

datum dinsdag 16 april 2019 van 20.00 uur tot 21.30 uur

aanwezig Marco Hollemans (voorzitter), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) Wout den Boer 
(STERK Woerden), Saskia van Altena (D66), Job van Meijeren (CDA), Jaap van der Does 
(LijstvanderDoes), Marieke van Noort (Progressief Woerden), Florian van Hout (VVD), 
Wilma de Mooij (SP) en Victor Molkenboer (voorzitter raad)

Mark Tobeas (griffier) en Onno Vliegenthart (raadsadviseur, verslaglegging)

afwezig Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP) en Reem Bakker (Fractie Bakker)

1. Opening en vaststelling agenda 
 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur. 
 De agenda wordt conform vastgesteld.
 De heer Bakker en de heer Brouwer zijn verhinderd.

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Naar aanleiding van de wijziging van de regeling voor informatievoorzieningen van raadsleden, 
agendapunt 5 van de vorige vergadering, worden vragen gesteld door leden over de reikwijdte 
van het in februari 2019 door het ministerie gecommuniceerde overgangsrecht na afschaffing van 
het ICT-budget. Door de griffier wordt toegelicht dat het overgangsrecht zich enkel richt op de 
leden die in 2018 gebruik hebben gemaakt van de regeling. Vanaf 2019 geldt een nieuwe 
regeling, zoals ook toegelicht in het raadsvoorstel dat op 4 april 2019 is aangenomen. In de 
nieuwe regeling verstrekt het college informatievoorzieningen aan raadsleden in bruikleen en 
bestaat geen recht meer op een geldelijke tegemoetkoming. De financiële vergoedingen die 
raadsleden kunnen ontvangen voor hun werkzaamheden is gelimiteerd in het Rechtpositiebesluit 
en het verstrekken van een tegemoetkoming voor ICT-apparatuur hoort daar niet (meer) bij.

3. Werken met raadsrapporteurs?
Het presidium spreekt over het memo inzake het werken met raadsrapporteurs. Er vindt een 
discussie plaats over het nut, de mate van invloed en de noodzaak om dit formeel met elkaar te 
regelen.
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besluit
• De griffie gaat nog na bij het ministerie op welke wijze het overgangsrecht uitgelegd 

dient te worden.
• Ingeval de beleidswijziging leidt tot ‘schrijnende situaties’ bij raadsleden wordt zo 

mogelijk afgeweken van de regeling.
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4. Gedragscode Privacy en Persoonsgegevens Gemeenteraad Woerden
 Er wordt waardering uitgesproken voor de gedragscode en het raadsvoorstel.
 Mevrouw Van Altena stelt de toezegging aan de orde om een terugkoppeling te geven over 

het datalek rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Vanuit het presidium wordt de 
suggestie gedaan om schriftelijke vragen hierover te stellen.

5. Toewijzing zitplaatsen in nieuwe raadszaal
 

6. Voortgang proces naar nieuwe rekenkamercommissie
 Het voorgestelde traject om te komen tot een nieuwe bemensing van de 

rekenkamercommissie wordt besproken. Er wordt toegewerkt wordt naar benoeming van 
nieuwe leden in de raadsvergadering van 11 juli.

 Naar aanleiding van het ontslag van de leden eind 2018 zijn bezwaarschriften ingediend door 
een van de ontslagen leden. Het advies van de bezwaarschriftencommissie wordt momenteel 
nog afgewacht.

 De heer Van Assem vraagt in aanmerking te komen voor een vergoeding voor deelname in 
een bijzondere commissie in verband met het tijdsbeslag van de werkzaamheden. De griffier 
pakt dit verzoek op.

7. Raadswerkgroepen

8. Rondvraag
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besluit
• Het is belangrijk dat de raad van Woerden vertegenwoordigd is op bijeenkomsten van 

de samenwerkingsverbanden. 
• De afvaarding vanuit raad wordt op informele wijze geregeld. Vooralsnog wordt per 

fractie afgestemd of een vergadering van het samenwerkingsverband wordt 
bijgewoond. 

• De griffie onderzoekt of overzichtelijk kan worden gemaakt voor welke activiteiten 
raadsleden en fractieassistenten zich hebben aangemeld.

• Het onderwerp komt op een later moment terug in het presidium.

besluit 
Het raadsvoorstel voor het vaststellen van de gedragscode wordt als hamerstuk doorgeleid 
naar de raadsvergaderingen.

besluit
De voorzitter van de raad wijst de zitplaatsen in de raadszaal toe na overleg met het 
presidium, dat ter vergadering een aantal wijzigingsvoorstellen heeft gedaan. De definitieve 
indeling is gepubliceerd bij het agendapunt.

besluit
• De werkgroep rond de Energietransitie/RES en het Regionaal Economisch 

Programma worden voorlopig gescheiden, maar zullen op termijn wel gecombineerd 
worden.

• Een werkgroep bepaalt zelf op welke wijze het voorzitterschap wordt ingevuld.
• De fracties leveren zo mogelijk een afgevaardigde per werkgroep. 
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 De heer Van Hout vraagt naar de gedragscode voor politieke ambtsdragers. De griffier stuurt 
deze toe aan de heer Van Hout. 

 Mevrouw De Mooij vraagt naar aanleiding van recente discussies over bedrijventerreinen en 
de brug en ontmoetingen met inwoners naar de mogelijkheden van een werkgroep met 
inwoners voor een overall-visie op het te ontwikkelen gebied. De heer Van Hout neemt 
namens de fractievoorzitters contact op met de wethouder en koppelt dat terug aan de 
betrokken inwoners en de fractievoorzitters. 

 De heer Den Boer geeft aan dat er de laatste maanden veel activiteiten zijn waarbij 
raadsleden worden uitgenodigd of verwacht. 

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.

3 van 3


	1. Opening en vaststelling agenda
	2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
	3. Werken met raadsrapporteurs?
	4. Gedragscode Privacy en Persoonsgegevens Gemeenteraad Woerden
	5. Toewijzing zitplaatsen in nieuwe raadszaal
	
	6. Voortgang proces naar nieuwe rekenkamercommissie
	7. Raadswerkgroepen
	8. Rondvraag
	9. Sluiting

