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Datum              woensdag 7 april 2021 van 20.00 tot 21.53 uur 
Aanwezig  Marco Hollemans (voorzitter), 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), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen), Reem Bakker 
(Woerden voor Democratie) en Victor Molkenboer (voorzitter raad) 
Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (adjunct-griffier, verslag), Sandra Verhoef 
(griffiemedewerker), Sanne van den Hoek (raadscommunicatieadviseur) en Reinhild 
Freytag (raadsadviseur). 

Afwezig            Wilma de Mooij (WeDo politiek) 
 
 

1. Opening en mededelingen 
• Terugkoppeling Politiek Actief 

De raadscommunicatieadviseur koppelt terug over de cursus Politiek Actief. Zestien deelnemers 
hebben de cursus helemaal afgerond, waaronder twee collega’s vanuit de gemeente.  

 
2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
• Vaststellen besluitenlijst 10 februari 

Mevrouw Van Leeuwen doet navraag naar de aanbesteding van het raadsinformatiesysteem. De 
griffier antwoordt dat de nieuwe mantelovereenkomst met de huidige aanbieder van het 
raadsinformatiesysteem in werking is getreden.  
 
Mevrouw Van Leeuwen doet navraag naar het collectieve lidmaatschap van de raad voor de 
Nederlandse Vereniging van Raadsleden. De griffier antwoordt dat er onvoldoende aanmeldingen 
waren om dit plan verder uit te voeren. 
 
De besluitenlijst van 10 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. 650 jaar Woerden 
De raadscommunicatieadviseur licht de activiteiten vanuit de gemeenteraad toe rond 650 jaar 
Woerden, waaronder het uitreiken van speldjes.  
Verschillende fractievoorzitters geven aan hierover mee te willen denken. 
 

4. Evaluatie stemhulp gemeenteraadsverkiezingen 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gebruikgemaakt van een stemhulp: het 
Kieskompas. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt deze stemhulp 
geëvalueerd en wordt gesproken over een toekomstige stemhulp. 
 
Het presidium ziet een stemhulp als mogelijkheid om de verkiezingen toegankelijk te maken voor 
inwoners. Het kan als middel voor opkomstbevordering niet meer worden weggedacht uit 
hedendaagse verkiezingen. Wel moeten alle opties goed overwogen worden.  
 
De meningen over het Kieskompas zijn verdeeld. Het proces kostte veel tijd, maar was daardoor ook 
met zorgvuldigheid samengesteld. 
 
Er wordt geopperd ook stellingen vanuit de samenleving op te halen, bijvoorbeeld via de infopagina in 
de Woerdense Courant. Hierover zijn de meningen verdeeld. Partijen weten zelf goed wat hen 
onderscheidend maakt en wat dus interessante stellingen zijn. Wanneer een uitvraag binnen de 
samenleving wordt gedaan, dreigt het risico dat enkel de bekende groep van inwoners reageert.  
De stellingen zouden wel met name gericht moeten zijn op Woerdense thema’s.  
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Het presidium geeft aan dat het goed zou zijn wanneer de insteek van een stemhulp minder gaat om 
links versus rechts en progressief versus conservatief.  
 
De stemhulp kan eventueel worden aangevuld met stemgedrag uit de afgelopen periode. 
 
Er wordt tevens gesproken over stemhulpen die worden opgezet vanuit de samenleving. De 
gemeente kan hier echter geen invloed op uitoefenen. Het staat individuele partijen vrij niet deel te 
nemen aan deze stemhulpen.  
 
Besluit: Voor het vervolg wordt voorgesteld om criteria op te stellen voor de keuze van een nieuwe 
stemhulp. Criteria kunnen zijn: begrijpelijke taal, geen dubbele ontkenningen, Woerdense thema’s (en 
daarop gedegen toelichting). Op basis van deze criteria stelt de raadscommunicatieadviseur een lijst 
met aanbieders op, op basis waarvan in de presidiumvergadering van 7 juli een keuze gemaakt kan 
worden. Deze keuze maakt onderdeel uit van het plan van aanpak rond de opkomstbevordering.  
 

5. Verordening fractieondersteuning en ambtelijke bijstand 
Tijdens de vorige vergadering heeft het presidium de wens geuit voor een lijst met do's en don'ts over 
de besteding van de fractiebudgetten. De griffie heeft geconstateerd dat de Verordening op de 
fractieondersteuning verouderd is en niet meer overeenkomt met het gestelde in het 
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. De griffie heeft daarom een nieuwe 
verordening opgesteld, waarmee wordt aangesloten bij de modelverordening fractieondersteuning en 
ambtelijke bijstand van de VNG. 
 
Het presidium geeft een aantal wijzigingssuggesties voor de verordening en de lijst met do’s en 
don’ts, zoals het verruimen van de mogelijkheid te declareren voor achterbanraadpleging, het 
benadrukken van het woord ‘niet’ in artikel 7, tweede lid, het inzichtelijker maken welke uitgaven 
gedeclareerd worden ten laste van de gemeente en welke ten laste van het fractiebudget en welke 
uitgaven precies worden verstaan onder ‘representatiekosten’. Daarnaast wordt benadrukt dat de 
fracties verantwoordelijkheid dragen voor het verantwoorden van hun uitgaven. Voorafgaand aan de 
declaratie kan altijd advies worden ingewonnen bij de griffie.  
 
Ook de mogelijkheid om te werken met een voorschot aan het begin van het jaar wordt besproken. 
De meerderheid van het presidium kan zich echter vinden in de huidige werkwijze van declareren.  
 
Besluit: de griffie voert de genoemde wijzigingen door, waarna het raadsvoorstel als hamerstuk kan 
worden doorgeleid naar de raadsvergadering van 22 april 2021.  
 

6. Rondvraag 
De heer Van Assem doet navraag naar de kosten van het Wob-verzoek van Woerden voor 
Democratie. De burgemeester geeft aan dit te kunnen laten uitzoeken.  
De heer Bakker geeft aan schriftelijke vragen voor te bereiden n.a.v. zijn Wob-verzoek.  
 
De heer Van Assem doet navraag naar de afrekening van het gemeentehuis en het onderzoek naar 
het voorgevallen ongeval. De burgemeester antwoordt dat de gemeente in afwachting is van de Raad 
van Arbitrage. Daarover wordt de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. De heer Bakker 
geeft aan het jammer te vinden dat de raad hier niet eerder over is geïnformeerd, zoals wethouder 
Bolderdijk destijds heeft toegezegd. De burgemeester geeft aan hier weinig grip op te hebben, omdat 
het Openbaar Ministerie op het moment bezig is met de afhandeling van het onderzoek. Zodra dit 
afgerond is, zal de gemeente het onderzoek delen met de gemeenteraad.  
 
Mevrouw Van Noort vraagt aandacht voor de spreektijd van het college tijdens raadsvergaderingen. 
Tijdens de laatste raadsvergadering was er naar haar idee onevenredig veel tijd voor de eerste 
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agendapunten, waardoor de laatste agendapunten niet de benodigde tijd kregen. De burgemeester 
geeft aan dit te zullen aankaarten in het college. Mevrouw Van Noort geeft aan de tijdframes zoals 
die in de laatste raadsvergadering werden voorgesteld goed te blijven handhaven.  
 
Mevrouw Van Altena doet navraag naar de bijeenkomst van de auditcommissie met de 
rekenkamercommissie. Ze vraagt na of daarnaast ook een voorjaars- en najaarsbijeenkomst 
georganiseerd zal worden met de rekenkamercommissie. De secretaris van de 
rekenkamercommissie geeft aan dat de Verordening auditcommissie stelt dat er jaarlijks een 
afstemmingsoverleg plaatsvindt tussen de auditcommissie en de rekenkamercommissie. Daarnaast 
worden ieder jaar voor- en najaarsbijeenkomsten georganiseerd. Na afronding van het volgende 
onderzoek zal de rekenkamercommissie weer in gesprek gaan met de raad over mogelijke nieuwe 
onderzoeksonderwerpen.  
 

7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.53 uur. 
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