
PRESIDIUM Woerden 

besluitenlijst vergadering  
 
 

Datum  woensdag 3 juni 2020 van 20.00 uur tot  23.00 uur 

Aanwezig Marco Hollemans (voorzitter), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen), Wout 

den Boer (STERK Woerden), Tom Boersma (D66), Job van Meijeren (CDA), 

Jaap van der Does (LijstvanderDoes), Jelmer Vierstra (Progressief Woerden), 

Florian van Hout (VVD), Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP), Wilma de Mooij 

(SP), Reem Bakker (Fractie Bakker) en Victor Molkenboer (voorzitter raad) 

Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (raadsadviseur, verslag), Sanne van 

den Hoek (raadscommunicatieadviseur)  

Afwezig Marieke van Noort (Progressief Woerden), Saskia van Altena (D66) 

1. Opening en mededelingen 
 

• De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en bespreekt de vergaderafspraken in 

Teams; 

• Mevrouw van Noort wordt vervangen door de heer Vierstra; 

• Mevrouw Altena wordt vervangen door de heer Boersma; 

• De agenda wordt conform vastgesteld. 

2. Vaststellen besluitenlijst 15 april 2020 

3. Bespreken hervatten fysiek vergaderen 

 
• De griffie heeft een bespreeknotitie opgesteld voor het presidium met daarin de 

overwegingen, maatregelen en mogelijke scenario’s om fysiek vergaderen 

(geleidelijk) te hervatten. Het presidium neemt op basis van de notitie een besluit 

over het hervatten van het fysiek vergaderen. Het doel is daarbij tot consensus te 

komen: een vorm van vergaderen waarin iedereen zich kan vinden. 

• Mevrouw van den Hoek licht namens de griffie de notitie toe.  

• Binnen het presidium worden verschillende argumenten voor en tegen fysiek 

vergaderen voor het voetlicht gebracht. Op het moment staat de grens van het aantal 

personen dat bij elkaar mag komen op dertig personen, een fysieke raadsvergadering 

zou boven die grens uitstijgen. Voor de gemeenteraad wordt echter een uitzondering 

op deze regel gemaakt. Binnen het presidium speelt de vraag of de gemeenteraad 

een voorbeeldfunctie heeft en dus niet fysiek bij elkaar moet komen. Daar tegenover 

staat dat het debat baat heeft bij fysiek vergaderen. Tijdens de Politieke Avond zijn in 

ieder geval minder raadsleden en fractieassistenten aanwezig en is het logistiek 

gemakkelijker te regelen fysiek bij elkaar te komen en passende maatregelen te 

treffen.  

• De heer Bakker geeft aan voorstander te zijn van scenario 3, een combinatie van 

fysiek en digitaal vergaderen. 

• De heer van der Does is voorstander van zoveel mogelijk fysiek vergaderen. Binnen 

zijn fractie worden hiervoor geen belemmeringen gezien. 

Besluit  

De besluitenlijst van 15 april 2020 wordt conform vastgesteld. 
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• De heer Boersma sluit zich aan bij de heer Bakker. Voorstander van het hanteren van 

de richtlijnen van het kabinet. Hij pleit voor scenario 2, waarin de Politieke Avonden 

(met debat) fysiek worden georganiseerd en de raadsvergadering in ieder geval tot 

het zomerreces digitaal. 

• De heer Van Assem geeft aan dat zijn fractie graag zoveel mogelijk fysiek wil 

vergaderen. 

• De heer Vierstra heeft een lichte voorkeur voor fysiek vergaderen, maar kan zich 

vinden in de mening van de meerderheid. 

• De heer Van Meijeren geeft aan een voorkeur te hebben voor zoveel mogelijk fysiek 

vergaderen. Vergaderingen met weinig debat of themabijeenkomsten kunnen 

eventueel digitaal georganiseerd worden. Hij benadrukt dat het politieke debat baat 

heeft bij fysiek vergaderen.  

• De heer Den Boer is van mening dat wanneer er fysiek vergaderd wordt, iedereen 

zich daarin moet kunnen vinden en het goed gefaciliteerd moet kunnen worden. Is 

voorstander van klein beginnen (met de Politieke Avond) en vervolgens uitbreiden 

naar de raadsvergadering wanneer mogelijk. 

• Mevrouw De Mooij stelt zich voorzichtig op. Ze heeft schriftelijke vragen gesteld over 

de ventilatie in het gemeentehuis en wil wachten met fysiek vergaderen tot duidelijk is 

of de ventilatie goed werkt. Wanneer de overgang naar fysiek vergaderen wordt 

gemaakt, is zij voorstander van kleine aantallen aanwezigen, dus eerst starten met 

de Politieke Avond.   

• De heer Van Hout heeft een voorkeur voor zoveel mogelijk fysiek vergaderen en ziet 

een compromis in het beginnen met de Politieke Avonden. Het fysiek vergaderen 

moet naar zijn mening een meerwaarde hebben ten opzichte van digitaal vergaderen. 

De kwaliteit van het debat moet gewaarborgd worden. Wanneer fysiek vergaderen 

betekent dat de deelnemers elkaar alsnog niet kunnen aankijken, heeft het geen 

meerwaarde. Hij stelt voor tijdens het wisselen van debatten een aantal minuten te 

schorsen, zodat deelnemers van plek kunnen wisselen.  

• De heer Brouwer ziet de noodzaak van fysiek vergaderen bij zware politieke 

onderwerpen, zoals het juni-overleg, de strategische heroriëntatie en brug Woerden-

West. Fysiek vergaderen tijdens de Politieke Avond lijkt goed haalbaar.  

• De heer Molkenboer geeft aan ook het liefst fysiek te vergaderen, maar het erg 

belangrijk te vinden dat de maatregelen gewaarborgd kunnen worden. Hij zegt toe de 

schriftelijke vragen van mevrouw De Mooij snel te zullen beantwoorden. Hij geeft aan 

dat er niemand van de vergadering uitgesloten mag worden en wil dus alleen fysiek 

vergaderen wanneer de veiligheid echt gewaarborgd kan worden. 

• De voorzitter concludeert dat er overeenstemming is over de behoefte aan fysiek 

vergaderen. Hij noemt als argument om niet fysiek te vergaderen dat niemand 

uitgesloten mag worden en dat de raad een voorbeeldfunctie heeft. Er is echter veel 

behoefte aan fysiek debat. Hij stelt voor om op 18 juni de Politieke Avond fysiek te 

organiseren en vraagt de griffie dit te faciliteren. 

 

Besluit  

Tijdens de Politieke Avond van 18 juni zal de raad voor het eerst fysiek vergaderen. 

Ook op de Politieke Avonden na 18 juni zal zoveel mogelijk fysiek worden vergaderd. 

Thema-avonden kunnen eventueel digitaal worden georganiseerd. De 

raadsvergaderingen van 4 en 25 juni zullen vooralsnog digitaal plaatsvinden. Voor de 

raadsvergadering van 16 juli zal een nieuwe overweging worden gemaakt. 
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4. Raadsvoorstel afspraken vergadercultuur en vaststellen nieuw 

Reglement van Orde  

• Op 15 april heeft het presidium vergaderd over te maken afspraken ter verbetering 

van de vergadercultuur. Op basis van de uitkomsten heeft de griffie een 

raadsvoorstel opgesteld en de nodige aanpassingen gedaan in het Reglement van 

Orde (hierna ‘RvO’). Omdat het huidige RvO naast de aanpassingen naar aanleiding 

van de afspraken omtrent de vergadercultuur andere aanpassingen behoeft, heeft de 

griffie het RvO herzien en als bijlage opgenomen in het raadsvoorstel inzake de 

vergadercultuur. De heer Van Hout heeft in dit proces namens het presidium 

opgetreden als klankbord. 

• Naar aanleiding van de bespreking in het presidium wordt de griffie gevraagd nog 

een aantal aanpassingen in het (herziene) RvO door te voeren, te weten: het 

alfabetiseren van de onder artikel 1 genoemde begrippen en het niet hanteren van 

een maximum aan aantal deelnemers per fractie aan beeld- en oordeelsvormende 

(parallel)sessies (artikel 14, lid 4). Daarnaast vraagt het presidium om in de 

toelichting bij artikel 20 (mondelinge vragen van raadsleden) toe te voegen dat het 

voor de kwaliteit van de beantwoording van raadsvragen goed is om indien mogelijk 

een indientermijn van 24 uur voorafgaand aan de raadsvergadering te hanteren.  

5. Aanmaken van @raadwoerden.nl-accounts voor raadsleden en 

fractieassistenten 

• Als gevolg van het gebruik van verschillende e-mailproviders is de verzending van e-

mails aan de raadsleden en fractieassistenten via het e-mailadres 

raadsleden@woerden.nl momenteel onvoldoende betrouwbaar. Bovendien voldoet 

dit niet aan de richtlijnen rond informatieveiligheid. De griffie heeft het presidium een 

notitie gestuurd met daarin het voorstel om voor alle raadsleden en fractieassistenten 

een @raadwoerden.nl-account aan te maken, met veilige en stabiele e-

mailcommunicatie tot gevolg.  

• De griffier licht de notitie toe en geeft aanvullend op de notitie aan dat de kosten per 

gebruiker €210,- per jaar zullen bedragen voor een geheel office-pakket en €70,- per 

gebruiker per jaar voor enkel Outlook. 

• Binnen het presidium bestaat overeenstemming dat wanneer het voorliggende 

voorstel de enige oplossing is voor de bestaande problemen met de mail, er een 

overstap gemaakt moet worden naar @raadwoerden.nl-accounts. Wel kiest het 

presidium ervoor de goedkopere optie te willen gebruiken. Ook wordt benadrukt dat 

de mailadressen zo persoonlijk mogelijk moeten zijn.  

Besluit  

De griffie voert de gevraagde wijzigingen door. Het raadsvoorstel zal als bespreekstuk 

worden geagendeerd op de raadsvergadering van 25 juni. 

Besluit  

De griffie start met een aantal raadsleden een pilot om te onderzoeken of de 

@raadwoerden.nl-accounts een goede oplossing bieden voor het mailprobleem. 

Afhankelijk van de uitkomsten van die pilot zal de raad een overstap maken naar 

@raadwoerden.nl-accounts en daarbij gebruik maken van de goedkopere variant 

(alleen Outlook). 
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6. Informatie over proces werving nieuwe gemeentesecretaris 

• Naar aanleiding van de vacature voor de nieuwe gemeentesecretaris deelt de 

burgemeester informatie over het proces van de werving.  

• De burgemeester geeft aan dat het profiel gedeeld zal worden met het presidium. 

Indien het presidium in overeenstemming aandachtspunten voor de profielschets met 

het college wil delen, kan de burgemeester die meegeven.  

7. Rondvraag 

• De heer Brouwer vraagt naar meer informatie over de afwikkeling van het ongeval 

tijdens de bouw van het gemeentehuis. De burgemeester informeert het presidium 

hierover. 

• De heer Van Assem wil voorstellen om alleen het logo van de penvoerder van een 

motie of amendement boven de tekst te plaatsen ter profilering. Het presidium kan 

zich vinden in het voorstel van de heer Van Assem en vraagt de griffie een memo 

voor het presidium inzake het indienen van moties op te stellen. 

8. Sluiting 

• De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur. 

 


