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Besluitenlijst presidium 13 oktober 2021 
Datum: 13 oktober 2021 
Aanwezig: Marco Hollemans (voorzitter), Marieke van Noort (Progressief Woerden), Hendrie van Assem, 
(Inwonersbelangen), Wout den Boer (STERK Woerden), Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes), Job van 
Meijeren (CDA), Wilma de Mooij (WeDo politiek), Simon Brouwer (ChristenUnie/SGP), Florian van Hout (VVD), 
Saskia van Altena (D66), Reem Bakker (Woerden&Democratie) 
Afwezig: Victor Molkenboer (burgemeester) 
 

 
1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter opent om 20.01 uur de vergadering 

• Handboek voor raadsleden is ter kennisgeving aan het presidium aangeboden.  
 

2. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 

• De besluitenlijst van 7 juli 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Vaststellen vergaderschema 2022 
De griffie heeft in concept een vergaderschema opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan het presidium.  

• Er wordt aangegeven dat het telproces na de verkiezingen door corona mogelijk langer wordt, waardoor 
mogelijk ook de eerste raadsvergadering na de verkiezingen op een later moment zal plaatsvinden.  

• De griffie wordt verzocht t.z.t. ook de bijeenkomsten rond de coalitievorming op te nemen.  

• Aangegeven wordt dat de in het schema opgenomen Politieke Avond van 10 maart onwenselijk is, omdat 
het ongebruikelijk is om zo kort voor de verkiezingen nog raadsvoorstellen te bespreken.  Er wordt 
geconcludeerd 10 maart als reserveavond in het schema op te nemen.  

• Er wordt aangegeven dat  conform het schema de begrotingsraad direct na de herfstvakantie plaatsvindt. 
De griffie wordt gevraagd te kijken of dit op een andere manier ingepland kan worden.  

 
4. Update voorbereiding verkiezingen 
De griffie heeft een update gegeven over de voorbereidingen van verschillende aspecten rond de verkiezingen 
(stemhulp, overdrachtsdossiers, wasstraat en starttraject). 

• Er wordt aangegeven dat er rond de vorige verkiezingsperiode een lijsttrekkersbijeenkomst is 
georganiseerd. Dat lijkt het presidium ook voor dit keer een goed initiatief. Daar kan ook het 
overdrachtsdossier bij betrokken worden.  

• Er wordt gesproken over de datum van de wasstraat. Geopperd wordt om de wasstraat op 
zaterdagochtend of maandag te laten plaatsvinden. De mogelijkheid bestaat ook dat de uitslagen 
aankomend jaar later komen in verband met de coronamaatregelen.   

 
5. Rondvraag 

• Het presidium wil aan de burgemeester meegeven graag mee te doen aan de proef met de stemhulp voor 
mensen met een verstandelijke beperking.  Aan de proef met het nieuwe stembiljet wil het presidium 
expliciet niet deelnemen. 

• De voorzitter kondigt aan samen met de heer Van Assem (nestor) de fracties te zullen bezoeken met het 
doel tips en verbeterpunten op te halen voor de nieuwe raad. Hij stuurt hierover een memo met 
onderwerpen aan de fracties.   

• De heer Van Assem doet navraag wanneer fractieassistenten de raadsvergadering weer mogen bijwonen. 
Er wordt voorgesteld dat de eenpersoonsfracties een fractieassistent kunnen meenemen naar de 
raadsvergadering. Het besluit om de publieke tribune gesloten te houden zal worden heroverwogen 
wanneer er nieuwe versoepelingen worden aangekondigd.  

• Mevrouw Van Altena doet navraag hoe de debatpunten in de annotaties tot stand komen. De griffier 
antwoordt dat deze op basis van de gevraagde beslissing en gestelde technische vragen worden 
opgesteld. Hij benadrukt dat het om suggesties gaat en dat fracties worden uitgenodigd debatpunten toe 
te voegen.  
De voorzitter concludeert dat er veel waardering is voor de annotaties. Daarbij wordt ook geconcludeerd 
dat in de annotaties duidelijk moet worden gemaakt op basis waarvan de debatpunten worden 
geformuleerd.  
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6. Sluiting 
De voorzitter sluit 21.20 uur de vergadering. 


