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datum maandag 18 februari 2019 van 20.00 uur tot 23.13 uur 
 

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

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

(Progressief Woerden), Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP),, Florian van Hout (VVD), 

Reem Bakker (Fractie Bakker), Wilma de Mooij (SP) en Victor Molkenboer (burgemeester) 
 

 Mark Tobeas (griffier) en Onno Vliegenthart (adjunct-griffier, verslaglegging) 
 

 Lisanne van Beek (secretaris Rekenkamercommissie) 
  

 Coby Franken en Tom Boersma (agendacommissie, bij agendapunt 3) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

 De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

 De heren Van Assem (Inwonersbelangen) en de heer Bos (agendacommissie) zijn 

verhinderd.  

 De agenda wordt conform vastgesteld. 

 De griffier informeert het presidium over de laatste stand van zaken rond de secretaris van de 

griffie, die wegens ziekte langdurig afwezig is.  

 De griffier informeert het presidium tevens over het lopende traject rond de vacature voor een 

raadsadviseur. 

 

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

 De heer Bakker vraagt naar de vaststelling van de verslagen van de besloten vergaderingen.  

 De heer Brouwer vraagt toe te voegen dat de griffie nagaat of een veilige (AVG-proof) digitale 

cloudoplossing beschikbaar is voor fracties. 
 

 
 

3. Tweede evaluatie vergadermodel Raad op Donderdag 

Het presidium evalueert voor de tweede maal het vergadermodel Raad op Donderdag. De 

agendacommissie heeft de huidige werkwijze in haar vergadering besproken en heeft naar 

aanleiding daarvan haar bevindingen annex voorstel in een memo neergelegd.  

 

De leden krijgen de gelegenheid om hun mening over het vergadermodel in huidige te delen: 

 Mevrouw Van Noort kan zich in grote lijnen vinden in het voorstel van de agendacommissie. 

Zij meldt dat er binnen haar fractie verschillend wordt gedacht over het model, waarbij ook 

een model met een commissievergadering (beeld en gedeeltelijk debat) wordt overwogen. 

besluit   

• Bovengenoemde passage over digitale opslag wordt toegevoegd aan het verslag van 

22 november 2018. 

• Het verslag wordt met genoemde aanpassing vastgesteld. 

• De vaststelling (in beslotenheid) van de verslagen van de besloten vergaderingen 

wordt geagendeerd voor de volgende vergadering. Deze stukken worden ter inzage 

gelegd in de kluis. 

• Voor de volgende vergadering wordt een actiepuntenlijst opgesteld. 
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 Mevrouw Van Altena geeft aan dat het aanpassen van het model na de eerste evaluatie te 

vroeg kwam. Zij geeft aan dat het model van voor de aanpassing, met een raadsvergadering 

(besluitvorming) aan het einde van de Politieke avond, een betere kans verdiende. De 

raadsvergadering heeft naar haar mening geen ceremoniële functie. Haar fractie is een 

voorstander van parallel vergaderen. D66 is echter geen tegenstander van het nieuwe model 

an sich. Mevrouw Van Altena benoemt daarbij de verbetering die is gekomen door meer met 

elkaar in gesprek te gaan.  

 De heer Van der Does stelt dat het uitgangspunt dat de raadsleden meer gelegenheid 

zouden krijgen om ‘de samenleving’ in te gaan niet geslaagd is. Zijn fractie is in verband met 

extra fractievergaderingen vaker in het vergadercentrum. Zijn fractie is eveneens geen 

voorstander van parallel vergaderen, dat rommelig verloopt. Daarnaast zijn er te veel 

raadsvergaderingen, die zich vanzelf vullen met raadsvragen en moties vreemd aan de orde 

van de dag. 

 Mevrouw De Mooij geeft aan dat het lastig is voor een eenmansfractie om alles bij te houden. 

Zij kan zich vinden in het nieuwe voorstel en hecht aan de vaste vergaderavond in de week.  

 De heer Den Boer stelt dat er meer helderheid dient te komen over de structuur van de 

vergaderingen en de verschillende bijeenkomsten binnen een vergadering. 

 De heer Van Hout is op hoofdlijnen positief over het model. Het geeft wel aan dat er wat hem 

betreft te stringent met de fasering (beeld-debat-besluit) wordt omgegaan. I.t.t. het voorstel 

van de agendacommissie heeft het zijn voorkeur dat grote debatten in de raadsvergadering 

plaatsvinden (i.p.v. de kleine debatten).  

 De heer Bakker zou graag terugkeren naar het commissiestelsel. Hij vindt dat een 

aanpassingsvoorstel van het model nu te vroeg komt. Hij vraagt de griffie om een overzicht te 

maken van aantallen raadsvoorstellen in de vorige periode en de huidige periode. 

 De heer Brouwer geeft aan dat er binnen zijn fractie verdeeldheid is over het model. Het 

‘bemensen’ van de parallelsessies is soms een puzzel. Hij vindt dat de versnelling van 

besluitvorming wel gerealiseerd is. Hij stelt voor om een keer nader te spreken over 

structuuraanpassingen in het reglement om besluitvorming efficiënter te laten verlopen, 

bijvoorbeeld door een quorum af te spreken voor het doorgeleiden van voorstellen als 

bespreekstuk of hamerstuk.  

 De heer Van Meijeren prijst de voorspelbaarheid van vergaderavonden in het model. In zijn 

fractie zijn er wel discussies over structuur en cultuur. Het is nog een zoektocht wat er binnen 

een fase mag plaatsvinden. Hij heeft een voorkeur voor (beperkt) beeld en debat in dezelfde 

bijeenkomst 

 

De burgemeester ziet ook de voorspelbaarheid van vergaderavonden als een pré. Hij vindt wel 

dat er soms sneller naar besluitvorming in de raad kan worden overgegaan dan tot op heden het 

geval is. De flexibiliteit is toegenomen door het aantal (parallel)vergaderavonden. De 

betrokkenheid van derden is een aandachtspunt. Op de bijzondere avonden zouden ook 

maatschappelijke organisaties de kans moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de 

beeldvorming. 

Hij doet de suggestie om te plannen hoe de besluitvormingsroute loopt bij grote onderwerpen. 

Het betrekken van expertise in het besluitvormingsproces is er nog niet van gekomen. Met 

betrekking tot moties en amendementen raadt hij aan transparant te zijn over de overwegingen 

die hebben geleid tot een motie of amendement.  
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Mevrouw Franken geeft namens de agendacommissie aan hoe het voorstel tot wijziging van het 

vergadermodel tot stand is gekomen. Zij voegt nog toe dat een vergadering van het presidium of 

de auditcommissie idealiter op de Bijzondere avond wordt gepland. 
 

 
 

4. Vervolg invulling rekenkamerfunctie 

De voorzitter leidt de bespreking in. Hij geeft dat de gemeente sinds het ontslag van de leden van 

de Rekenkamercommissie nu enige tijd zonder actieve commissie zit. Er is met het memo een 

voorstel gedaan voor het vervolg. De griffier meldt nog dat hij door de griffier van de gemeente 

Oudewater is benaderd over het ontbreken van rekenkamerfunctie aldaar en is gevraagd naar de 

mogelijkheden van samenwerking op dit gebied met Woerden.  

 

Er worden vragen gesteld over het memo, onder andere met betrekking tot het voorstel om een 

kleinere Rekenkamercommissie samen te stellen en de mogelijkheden van een hogere 

vergoeding per lid. Daarnaast wordt gevraagd naar de gevolgen van de wetswijziging.  
 

 

 

5. Nieuwe rechtspositieverordening politieke ambtsdragers 

Vanwege de inwerkingtreding van een nieuw, voor alle gemeenten bindend, rechtspositiebesluit 

dient de lokale verordening rechtpositie te worden aangepast. Bijzondere aandacht van het 

presidium is er voor de consequenties van het vervallen van grondslag voor het zogenoemde 

ICT-budget voor raadsleden. 
 

 

 

  

besluit   

• Het vergadermodel wordt aangepast conform voorstel, waarbij er een nieuw 

vergaderritme Politieke avond-Bijzondere Avond-raadsvergadering wordt ingevoerd. 

Op de Politieke avond wordt meer ruimte geboden voor debat, de grote debatten 

zullen zo mogelijk in de raadsvergadering plaatsvinden. 

• Het memo wordt aangepast in overleg met de agendacommissie en aangeboden aan 

de raad. In de raadsvergadering van 21 maart wordt een toelichting gegeven op de 

wijzigingen.  

• De eindevaluatie van het model Raad op Donderdag vindt plaats in december 2019 

(i.p.v. juli 2019). 

besluit   

• Door de griffie wordt een raadsvoorstel opgesteld voor aanpassing van de 

verordening. Hierin wordt aandacht besteed aan de gevolgen van de wetswijziging. 

• Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de raad en de agendacommissie om 

beeldvormend te worden behandeld. 

besluit   

De griffie past het raadsvoorstel voor de wijziging van de verordening rechtspositie aan en 

besteed daarbij aandacht aan de mogelijkheden van bruikleen voor ICT-voorzieningen en 

de reiskostenvergoeding. Het raadsvoorstel wordt vervolgens aangeboden aan de raad. 
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6. Wijze van ter beschikking stellen van geheime stukken 

Er vindt een discussie plaats over de mogelijkheden om geheime stukken (beveiligd) digitaal 

beschikbaar te stellen. Vanuit de griffie wordt opgemerkt dat er een verschil bestaat tussen 

stukken die het stempel ‘geheim’ hebben, waarbij de risico’s van lekken en dupliceren zo veel als 

mogelijk moeten worden uitgesloten, en stukken die niet (geheel) openbaar kunnen worden 

gemaakt in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Laatstgenoemde stukken 

kunnen wel via een beveiligde wijze aan raadsleden digitaal beschikbaar worden gesteld. 

 

7. Het gebruik van de Whatsapp-groep voor de fractievoorzitters 

De heer Van Meijeren licht dit punt toe. Er wordt gereflecteerd op het gebruik van de Whatsapp-

groep en het delen van berichten buiten de desbetreffende groep. 

 

8. Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek 

Dit onderwerp wordt toegelicht door mevrouw De Mooij. Zij vraagt het presidium naar een 

mogelijk vervolg en uitwerking door de gemeente Woerden. Geadviseerd wordt een 

agenderingsverzoek aan de agendacommissie te richten met een bespreeknotitie, zodat het 

ingepland kan worden ter beeldvormende behandeling. 

 

9. Raad in positie brengen 

Het presidium spreekt over het proces om de bestuurscultuur te bespreken.  
 

 
 

 --- De heer Den Boer verlaat de vergadering --- 

 

10. Politiek Café 

Het presidium spreekt over de door het Politiek Café gevraagde financiële bijdrage.  
 

 

 

11. Afspraken inzake medeondertekenen / mede indienen amendementen, 

moties, initiatiefvoorstellen en raadsvragen 

Op verzoek van mevrouw De Mooij wordt gesproken over het maken van afspraken rond het 

medeonderteken en mede indienen. Door een aantal leden wordt waarde gehecht aan de 

relatieve vrijheid om het proces, de totstandkoming van een motie/amendement, naar eigen 

inzicht als raadslid in te kleden.  
 

 

 

  

besluit   

De burgemeester neemt het initiatief voor een gesprek tussen de fractievoorzitters en de 

collegeleden. 

besluit   

De burgemeester neemt het initiatief om een financiële bijdrage te leveren vanuit de 

gemeente aan het Politiek Café. 

besluit   

Er wordt een document met de logo’s van de fracties door de griffie rondgestuurd.  
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12. Rondvraag 

 De heer Bakker heeft een opmerking over het traject rond de financiële gezondheid van de 

gemeente. Hij vindt het onjuist dat dat de raad geen afschrift krijgt van de concept-rapportage 

van de bevindingen van de externe adviseur. De heer Vliegenthart geeft aan dat dit niet het 

geval is en dat de auditcommissie het stuk ontvangt alvorens het wordt behandeld door de 

gemeenteraad. Door de auditcommissie kunnen nog opmerkingen worden gemaakt en 

aanpassingen worden voorgesteld.  

 De heer Van Hout vraagt naar de status van de aangekondigde gedragscode. De griffier 

meldt dat dit stuk zich in afrondende fase bevindt. Dit stuk komt eind maart naar de raad toe. 

 Mevrouw Van Altena vraagt naar de catering bij de fractievergaderingen. De griffier geeft aan 

dat de opdracht via bodedienst moet verlopen. De griffier zal de raad hier nog nader over 

informeren.  

 Mevrouw Van Noort stelt dat de noodzaak om een besloten vergadering te houden op 17 

januari beperkt was. Zij geeft mee om een volgende keer beter na te denken over de mate 

van beslotenheid van de bespreking.  

 

13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 23.13 uur. 


