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datum woensdag 15 januari 2020 van 20.00 uur tot 22.56 uur 
 

aanwezig Marco Hollemans (voorzitter), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen), Wout den Boer 

(STERK Woerden), Saskia van Altena (D66), Job van Meijeren (CDA), Lenie van 

Leeuwen (LijstvanderDoes), Marieke van Noort (Progressief Woerden), Florian van Hout 

(VVD), Simon Brouwer (ChristenUnie-SGP), Reem Bakker (Fractie Bakker) en Victor 

Molkenboer (voorzitter raad) 
 

 Mark Tobeas (griffier), Sanne van den Hoek (raadscommunicatieadviseur) en Onno 

Vliegenthart (raadsadviseur, verslag) 
 

afwezig Wilma de Mooij (SP) en Jaap van der Does (LijstvanderDoes) 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda  

• De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.  

• Mevrouw De Mooij is verhinderd. De heer Van der Does wordt vervangen door mevrouw Van 

Leeuwen. 

• De agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering en actielijst 

• N.a.v. de besluitenlijst wordt opgemerkt dat de suggestie van de heer Brouwer inzake het 

bestuursuitje zich richtte op de vraag wat te doen als meerdere partijen zich melden om een 

woord te richten aan de raad op het bestuursuitje. 

• De heer Van Assem geeft op korte termijn een presentatie over de VNG-commissie 

Raadsleden en Griffiers op een Bijzondere of Politieke avond.  

• De actie van de heer Van Hout inzake de vergadercultuur loopt nog.  
 

 

 

3. Extern gebruik raadzaal en overige vergaderzalen  

• Wethouder Bolderdijk (portefeuillehouder Vastgoed) licht toe, n.a.v. van de notitie over het 

gebruik van de zalen in het gemeentehuis, dat het college ervoor kiest om de 

vergaderruimten primair voor gemeentelijke activiteiten te gebruiken. Relevant daarbij is het 

vermijden van concurrentie met andere vergaderzalen in Woerden. De vraag staat open of 

Woerdense politieke partijen van de vergaderruimten gebruik kunnen maken. 

• Er vindt een discussie plaats over het gebruik van zalen door politieke partijen. Er is een 

verschil tussen de fractiewerkzaamheden en externe bijeenkomsten en is een verschil tussen 

de raadzaal en overige vergaderruimten.  

• Vanuit de griffie wordt gewaarschuwd voor de externe beeldvorming over debatavonden die 

niet vanuit de gemeente worden georganiseerd, maar dat wel kunnen uitstralen.  

• Een verkiezingsdebat moet mogelijk zijn, mits voor alle partijen toegankelijk.  

• Fracties kunnen vergaderruimten niet reserveren via de servicedesk van de gemeente. Dit 

kan alleen via bodedienst@woerden.nl. 

besluit 

• De besluitenlijst van 13 november 2019 en de actielijst worden conform vastgesteld. 

• Aandacht wordt gevraagd voor de actie rond de vlaggen en de kwaliteit van het meubilair in 

de raadzaal. 

mailto:bodedienst@woerden.nl
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• Opmerkingen worden gemaakt over de mogelijkheden inzake eigen catering en de 

beslisbevoegdheid (bij discussie over verhuur) en het waken voor 

coalitie/oppositieverhoudingen bij de toegang tot verhuur. 
 

 

 

4. Raadsvoorstel evaluatie en doorontwikkeling vergadermodel 

• De griffier licht het raadsvoorstel toe, dat is opgesteld mede naar aanleiding van de 

gesprekken met raadsleden, fractieassistenten, collegeleden en directieleden.  

• Er zijn verbeteringen mogelijk in de positie van raadsleden bij de agendering van 

onderwerpen.  

• Verzocht wordt om een duidelijker onderscheid te maken tussen de puur op informatie 

gerichte sessies en de sessies waarbij politieke vragen worden gesteld en vervolgens in 

debat wordt gegaan met elkaar en het college. 

• Verzocht wordt om mogelijk te maken dat bepaalde onderwerpen direct worden geagendeerd 

voor oordeelsvorming (met beperkte ruimte voor politieke vragen aan het college), waarbij 

een schriftelijke technische vragenronde als beeldvorming volstaat. 
 

 

 

5. Notitie raadscommunicatie 

• Vanuit het presidium wordt voorgesteld om over de raadscommunicatie, de vergadercultuur 

en identiteit van de raad een bijeenkomst te organiseren, bij voorkeur op een vrijdagmiddag.  

• Aandacht wordt gevraagd voor de toegankelijkheid en leesbaarheid van stukken, daarbij 

inbegrepen het gebruik van kleuren.  

• Door meerdere leden wordt de boodschap afgegeven om vooral aan de slag te gaan met de 

acties rond communicatie. 

• Verzocht wordt om bij het maken van kosten voor raadscommunicatie zo veel als mogelijk 

binnen het beschikbare griffiebudget te blijven.  
 

besluit 

• Het presidium verzoekt de wethouder het gebruik door fracties (voor 

fractievergaderingen) in de notitie op te nemen. 

• De wethouder neemt de opmerkingen uit het presidium mee en neemt een besluit voer de 

verhuurregels en stelt daar de raad van in kennis. 

besluit 

• De raad wordt in het vervolg geattendeerd op de publicatie van het memo op basis 

waarvan de agendacommissie de agenda’s voorbereidt.  

• De griffie zal de mogelijkheden van raadsleden om stukken te agenderen en 

initiatiefvoorstellen en moties op te stellen beschrijven in een handleiding. 

• De agendacommissie wordt jaarlijks uitgenodigd bij presidium om te spreken over het 

vergadermodel. 

• Het raadsvoorstel wordt tekstueel aangescherpt.  

• Toegevoegd in het Reglement worden de mogelijkheden voor het indienen van 

technische vragen (artikel 9) en het toevoegen van annotaties bij geagendeerde stukken 

(artikel 11). 

• Het raadsvoorstel wordt aangeboden aan de raad ter bespreking in de eerstvolgende 

raadsvergadering, waar de griffier een korte toelichting bij het voorstel zal geven. 
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6. Omgangsvormen 
 

 

 

7. Rondvraag/w.v.t.t.k. 

• Mevrouw Van Leeuwen vraagt of het mogelijk is of iedereen die 12 jaar of langer actief is als 

raadslid én nog in functie is een koninklijk onderscheiding kan krijgen.  

Dat is niet mogelijk, enkel bij het einde van een lidmaatschap van 12 jaar of langer wordt 

een onderscheiding uitgereikt.  

• De heer Van Assem heeft zich eraan gestoord dat dat de startbijeenkomst 650 jaar op 

fractieavond wordt gehouden en de Cultuurprijs Woerden op de avond van een 

raadsvergadering.  

De burgemeester zal dit met de organisatie van 650 jaar Woerden bespreken.  

• Mevrouw Van Noort vraagt hoe de raad omgaat met e-mails waarin vragen worden gesteld 

aan raadsleden.  

Uitgelegd wordt dat deze e-mails worden beantwoord met een ontvangstbevestiging van 

de griffie waarin het behandelproces wordt toegelicht.  

• Mevrouw Van Noort meldt dat zij met de heer Hollemans contact heeft gezocht met de 

bewoners van de Selma Lagerhöfweg en dat zij met mevrouw Van Leeuwen, de heer 

Hollemans en de heer Van Assem namens de raad vrijdagavond op bezoek gaan bij de 

bewoners. Zij koppelen de uitkomsten van het gesprek terug aan de raad.  

• De griffier meldt dat een datum is bepaald voor het klankbordgesprek met de burgemeester. 

• De heer Bakker meldt dat hij een nieuwe politieke partij heeft opgericht voor de volgende 

verkiezingen.  

• De heer Van Hout vraagt naar de stand van zaken rond de interruptiemicrofoons.  

De griffier geeft aan dat hieraan gewerkt wordt en gekeken wordt naar de positie binnen 

de opstelling.  

• De griffie meldt dat er een datum is bepaald voor de zitting van de beroepszaak van het ex-

rekenkamercommissielid tegen het besluit van de raad tot beëindiging van het lidmaatschap.  

• De griffier stelt dat er zeer veel ingekomen stukken zijn die nu op het raadsinformatiesysteem 

gepubliceerd worden. Veel mensen weten de raad te vinden, maar dat zorgt ook voor een 

belasting van raadsleden qua e-mail en het verdwijnen van overzicht op het 

raadsinformatiesysteem.  

De griffie doet volgende vergadering een voorstel voor spelregels voor publicatie van 

ingekomen stukken en betrekt daar het gebruik van het algemene e-mailadres van de 

raad bij. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22.56 uur. 

besluit 

Er wordt een bijeenkomst georganiseerd voor de gehele raad over raadscommunicatie, de 

vergadercultuur en identiteit van de raad. 

besluit   

Het gesprek over omgangsvormen wordt toegevoegd aan het gesprek over 

vergadercultuur, raadsidentiteit en raadscommunicatie. 


