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Datum              woensdag 10 februari van 20.03 tot 22.33 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), Wilma de Mooij (WeDo/LHK), Hendrie van Assem 
(Inwonersbelangen), Reem Bakker (Woerden voor Democratie) en Victor Molkenboer 
(voorzitter raad) 
Mark Tobeas (griffier), Liesje Wanders (adjunct-griffier, verslag) 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De griffier deelt een aantal zaken mede en licht deze toe: 

• Raadspen 
De Raadspen is een prijsuitreiking voor het beste raadsvoorstel en de beste 
raadsinformatiebrief. Dit vloeit voort uit het accent in het griffieplan met betrekking tot de 
verbetering van de kwaliteit van raadsvoorstellen en sluit ook aan bij de werkzaamheden van 
de nader op te richten werkgroep kwaliteit raadsvoorstellen.  
De heer Bakker geeft aan deel te willen nemen aan de werkgroep. 
 

• Aanbesteding raadsinformatiesysteem 
In het kader van de nieuwe Wet digitale toegankelijkheid moet een aantal nieuwe afspraken 
worden gemaakt met de aanbieder van het raadsinformatiesysteem. Daarvoor moet een 
nieuwe mantelovereenkomst worden afgesloten met GemeenteOplossingen, de aanbieder 
van het raadsinformatiesysteem. Om dit op korte termijn te bewerkstelligen en aan de Wet 
digitale toegankelijkheid te kunnen voldoen, is het besluit genomen af te wijken van de in het 
inkoopbeleid gestelde aanbestedingsregels over meervoudig aanbesteden.  
Mevrouw Van Noort geeft aan er belang aan te hechten op de website van de gemeenteraad 
duidelijk aan te geven dat, mochten mensen ondersteuning nodig hebben om de stukken van 
de raad te lezen of de vergaderingen te volgen, dit aan te kunnen geven bij de griffie.  
Mevrouw Van Leeuwen vraagt na of de rechtmatigheid van deze (her)aanbesteding goed zit. 
De griffier geeft aan contact te hebben gehad met de accountant. De aanbesteding verloopt 
rechtmatig.  
De heer Bakker vraagt of er in openbaarheid kan worden uitgedragen dat er wordt 
afgeweken van de aanbestedingsregels en wat hiervoor de reden is.  
De griffier geeft aan na te gaan of collegebesluiten openbaar gemaakt worden. Mocht dit niet 
het geval zijn, zal de griffie er zorg voor dragen dat het besluit alsnog openbaar gemaakt 
wordt.  
Mevrouw De Mooij geeft aan er belang aan te hechten na te gaan of er mogelijk toch 
goedkopere aanbieders zijn.  
De griffier geeft aan dat om hier achter te komen, juist meervoudig aanbesteed moet worden. 
Het aantal partijen is dusdanig klein dat er een gedegen inschatting is gemaakt dat de kosten 
op deze manier lager uit zullen vallen. 
 

• Vigerend beleid op de website zichtbaar 
Het presidium hecht eraan dat al het in de gemeente geldende beleid zichtbaar en 
toegankelijk is op de gemeentelijke website en de website van de raad. Dit is ook als accent 
opgenomen in het Griffieplan 2021. 
 

• Raadsvoorstel schadeclaim Van de Poppe 
Naar aanleiding van het beëindigen van het lidmaatschap van de rekenkamercommissie van 
de heer T. van de Poppe en de daaropvolgende bezwaar- en beroepsprocedure heeft de 
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heer Van de Poppe een schadeclaim ingediend. De raad dient hierover een besluit te nemen 
in de raadsvergadering van 17 en 18 februari.  
Besluit: Het presidium besluit de raad een voorstel te sturen om de schadeclaim af te wijzen. 
 

• Eervol ontslag Wendy Plukaard 
De griffier informeert het Presidium over het voorgenomen eervol ontslag van mevrouw 
Plukaard.   
 

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 
• Mevrouw Van Altena geeft aan dat op pagina 3 van de besluitenlijst aangevuld dient te 

worden dat ze er belang aan hecht het overdrachtsdocument vanuit de vorige Denktank 
Inwoner en Bestuur opnieuw uit de la te halen. 

• Mevrouw Van Leeuwen vraagt na of de griffie heeft nagegaan of het mogelijk is hybride te 
vergaderen. De griffier doet nogmaals de toezegging dit na te gaan. 

 
3. Plan van aanpak voorbereidingen verkiezingen 

De griffie heeft het presidium een plan van aanpak gestuurd met betrekking tot de 
voorbereidingen van de verkiezingen.  
 
Het presidium heeft daarbij de volgende vragen en opmerkingen: 

• Er is grote behoefte aan voldoende tijd voor de evaluatie van het Kieskompas en voor de 
keuze voor een eventuele nieuwe stemhulp. Daarnaast wordt het idee geopperd in een 
nieuwe stemhulp ook stellingen vanuit de Woerdense samenleving op te nemen.  

• De ‘wasstraat’ voor gekozen raadsleden vond afgelopen keer kort op de verkiezingen plaats. 
Er is behoefte de wasstraat dit jaar op de maandag na de verkiezingen te organiseren. 
Daarnaast wordt het idee geopperd de wasstraat met tijdsloten te organiseren.   

• Donderdag 17 maart, de dag na de verkiezingen, wordt blijkt ongeschikt te zijn als eerste 
moment voor onderhandelaars. 

• Met betrekking tot de overdrachtsdossiers is behoefte om een strategisch aanknopingspunt 
toe te voegen. Daarmee zouden de overdrachtsdossiers niet alleen een opsomming van 
gedane activiteiten zijn, maar kunnen ze ook accenten meegeven voor de nieuwe periode.  

• Het handboek voor raadsleden wordt graag eerder ontvangen. 
 
 

 
4. Plan van aanpak wisselwerking Gemeenschappelijke Regelingen 

De griffie heeft het presidium een plan van aanpak gestuurd om de wisselwerking tussen 
gemeenteraad en gemeenschappelijke regelingen te versterken.  
Het presidium bedankt de griffie voor het plan en heeft daarbij de volgende opmerkingen en 
vragen: 

• Er moet voor worden gewaakt dat alle regelingen evenveel vergadertijd krijgen. Er is 
behoefte aan maatwerk per gemeenschappelijke regeling.  

• Er is behoefte aan een proactieve terugkoppeling vanuit de gemeenschappelijke regelingen 
en vanuit het college, zeker wanneer de actualiteit daarom vraagt. Het zou mooi zijn als dit 
op een toegankelijke manier, bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief, zou kunnen. Er is 

Besluit: het plan van aanpak wordt met inachtneming van de wijzigingen in de planningen 
van de wasstraat en het eerste gesprek met de onderhandelaars, vastgesteld.  
 

De besluitenlijst van 9 december 2020 wordt conform wijzigingen en met inachtneming 
van de opmerking vastgesteld.  
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echter geen behoefte om de gemeenschappelijke regelingen als vast onderwerp op de 
agenda te zetten.  

• De heer Van Assem heeft vanuit de VNG meegewerkt aan een informatieformat voor 
gemeenschappelijke regelingen en zal dit met de griffie delen. 

 

 
5. Beantwoording schriftelijke vragen 

De voorzitter licht toe dat dit onderwerp is geagendeerd omdat de beantwoordingstermijn van 
de schriftelijke vragen vaak wordt uitgesteld of niet wordt gehaald. De griffie heeft hiervan 
melding gemaakt bij het college, waarna een inhaalslag is gemaakt. De burgemeester heeft 
hierin ook een belangrijke rol gespeeld.  
 

• Vanuit het presidium wordt benadrukt dat van belang is dat de geldende afspraken geborgd 
blijven. Een dergelijke ingreep van de griffie zou niet nodig moeten zijn. Er is uiteraard begrip 
voor de invloed die de coronamaatregelen hebben op het werk van de ambtenaren. 

• De burgemeester licht toe dat er inderdaad procedurele strubbelingen zijn geweest en moeite 
met thuiswerken. Wel heeft hij ervoor gezorgd dat zowel de stand van zaken van 
beantwoording van schriftelijke vragen als de langetermijnagenda standaard op de agenda 
van het college staan. Het college kan daardoor beter monitoren of alle vragen op tijd worden 
beantwoord. 
 

6. Verantwoording besteding fractiegelden 2020 
• De griffie wordt bedankt voor het voorwerk.  
• De griffier geeft aan dat fracties hun voorgenomen declaraties altijd voor advies mogen 

voorleggen aan de griffie. Daarnaast oppert hij de mogelijkheid om een commissie in te 
stellen van bijvoorbeeld twee raadsleden om de verantwoordingsverslagen door te nemen en 
daar indien nodig op te adviseren.  

• Er is vanuit het presidium geen breed gedeelde behoefte aan een kascontrolecommissie. 
Een kleine toets vanuit het presidium met de huidige proactieve adviesrol van de griffie is 
voldoende. 

• De verordening op de fractieondersteuning zal nog eens onder de loep worden genomen. De 
griffie wordt verzocht een duidelijk overzicht van ‘do’s en don’ts’ met betrekking tot 
declaraties aan te leveren. 

  
7. Raadsvoorstel diverse benoemingen 

De voorzitter concludeert dat de heer Den Boer als plaatsvervangend voorzitter van het 
Presidium wordt voorgedragen, de heren Bos en Van Hout worden voorgedragen als 
voorzitters binnen Raad op Donderdag en dat mevrouw Franken, de heer Van Rensen, de 
heer Schouten, mevrouw Van Leeuwen, mevrouw Van der Wind en de heer Van Hout 
worden voorgedragen als leden van de Auditcommissie. Deze benoemingen worden als 
hamerstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van 17 en 18 februari.  
 

Besluit: De voorzitter concludeert dat het plan van aanpak als basis gehanteerd kan 
worden en dat bovenstaande aandachtspunten verwerkt zullen worden.  
 

Besluit:  
• De verantwoordingsverslagen worden vastgesteld en op de gebruikelijke wijze 

gepubliceerd op de website van de raad. 
• De griffie zal een overzicht van ‘do’s en don’ts’ met betrekking tot declaraties 

aanleveren. 
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8. Bijeenkomst integriteit 
Enige tijd geleden is een bericht dat binnen de raad met elkaar is gedeeld via de e-mail 
gelekt naar de pers. Dit is aanleiding geweest voor het voornemen om in april een 
bijeenkomst te organiseren over integriteit. De griffie zal dit in samenwerking met de 
burgemeester doen. OP voorspraak van het presidium zal jaarlijks een bijeenkomst over het 
thema Integriteit plaatsvinden. 
 

9. Rondvraag 
• De heer Van Assem vraagt aandacht voor het aanhouden van de camera’s tijdens de 

raadsvergadering.  
 

• De heer Van Assem vraagt of het mogelijk is de WhatsApp-groep voor fractievoorzitters en 
het college opnieuw in het leven te roepen.  

• De voorzitter benadrukt dat deze groep geen officieel communicatiemiddel is geweest van 
het presidium en dat alle raadsleden een gelijke informatiebehoefte hebben.  
 

• De heer Van Meijeren vraagt aandacht voor het agendapunt ‘de inwoner aan het woord’. Hij 
vraagt de voorzitter van de raad na verhelderende vragen aan de inwoner het agendapunt af 
te sluiten en geen debat toe te staan. Het is dan ook niet nodig het college standaard (als 
eerste) het woord te geven.  

 
• De heer Molkenboer meldt dat een van de raadsleden een Wob-verzoek heeft ingediend.  

 
• De griffier deelt mee dat de heer Van Assem en hijzelf een gesprek hebben gehad met de 

voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Hij deelt mee voornemens te zijn 
een collectief lidmaatschap af te sluiten voor alle Woerdense raadsleden.  

• Mevrouw Van Altena schetst een stukje geschiedenis over de reden dat er nog geen 
collectief lidmaatschap is afgesloten.  

• De voorzitter stelt voor de fractievoorzitters te vragen na te gaan of hun fracties lid willen 
worden van de vereniging en dit door te geven aan de griffie.  
 

10. Sluiting 
• De voorzitter sluit de vergadering om 22.33 uur. 
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