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Onderwerp: Besluitenlijst presidiumvergadering 

Datum: 14 juni 2022, 20.30 - 22.00 uur 

Aanwezig: Florian van Hout (VVD), Reem Bakker (Woerden&Democratie), Job van Meijeren (CDA), Daphne 

van der Wind (ChristenUnie-SGP), Coby Franken (Progressief Woerden), Birgitte van Hoesel (D66), Femke 

Merel van Kooten (Splinter), Lenie van Leeuwen (LijstvanderDoes), Jan-Hubert van Rensen 

(Inwonersbelangen), Victor Molkenboer (burgemeester), Vera Streng (voorzitter), Mark Tobeas (griffier), Liesje 

Wanders (adjunct-griffier) 

Afwezig: Wout den Boer (STERK Woerden), Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) 

 

1. Opening en mededelingen 

• De voorzitter opent 20.33 uur de vergadering. 

• Er wordt aandacht gevraagd voor de activiteiten tot de zomer waar (een afvaardiging van) de fracties 

verwacht worden: 

o 15 juni, 17.00 - 19.00 uur: Kennismaking Cazas wonen 

o 16 juni, 17.00 - 18.00 uur: Locatiebezoek Hollandbaan 

o 23 juni, 15.30 - 17.30 uur: Kennismaking C5 (culturele instellingen) 

o 24 juni, 14.00 - 16.00 uur: Bezoek bijenvolken Brediuspark 

• De griffier koppelt terug uit de sollicitatiegesprekken die de griffie heeft gevoerd voor de functie van 

raadsadviseur/secretaris rekenkamercommissie.  

 

2. Benoeming voorzitter vertrouwenscommissie (en plaatsvervanger) 

• Er wordt afgesproken dat de griffie contact zal zoeken met het kabinet van de Commissaris van de Koning 

voor het opstellen van een profiel voor het (plaatsvervangend) voorzitterschap.  

• Er wordt afgesproken tijdens de presidiumvergadering van 28 september een voorzitter en 

plaatsvervangend voorzitter te benoemen.  

 

3. Wijziging vergaderschema 

• Op verzoek van burgemeester Molkenboer wordt in verband met het slotfeest van de gemeentelijke 

organisatie en het 70-jarig jubileum van OKW voorgesteld de raadsvergadering van 7 juli te verplaatsen 

naar 6 juli en wordt voorgesteld om in verband met het eindejaarsfeest de raadsvergadering van 22 

december te verplaatsen naar 21 december. 

Beide verzoeken worden gehonoreerd.  

Het presidium onderstreept dat de donderdagavond als vergaderavond geldt en dat de ambtelijke 

organisatie daar rekening mee moet houden in de planning van activiteiten. Vanavond 2023 zal niet meer 

worden afgeweken van het de donderdag als vaste vergaderavond.  

 

• In verband met de benoeming van de wethouders wordt voorgesteld op 23 juni een extra 

raadsvergadering in te lassen en de agendacommissie voor te stellen de agendapunten van de Thema-

avond van 23 juni opnieuw te agenderen tijdens een Thema-avond na het zomerreces. 

Het voorstel wordt overgenomen.  

 
4. In beslotenheid - Terugkoppeling integriteitsonderzoek te benoemen wethouders 

• Artikel 6 van het Reglement van Orde gaat over de benoemingsprocedure van wethouders. In het derde 

lid wordt genoemd dat voordat de raad overgaat tot benoeming van een kandidaat tot wethouder, een 

antecedentenonderzoek plaatsvindt. Dit omvat ten minste: 

a. De kandidaat dient een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. 

b. De kandidaat heeft een vertrouwelijk gesprek met de burgemeester en de griffier over ten minste de 

wettelijke geloofsbrieven en de gedragscode politiek ambtsdragers. Onder zorg van de burgemeester 

vindt over dit gesprek een terugkoppeling in beslotenheid plaats naar het Presidium. 
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c. De kandidaat verleent onvoorwaardelijke medewerking aan een integriteitscan t.b.v. het opstellen 

van een bestuurlijk risicoprofiel. Onder zorg van de burgemeester vindt over de bevindingen een 

terugkoppeling in beslotenheid plaats naar het Presidium. 

 

De burgemeester geeft in beslotenheid een terugkoppeling aan het presidium. 

 

5. Rondvraag 

• De heer Van Meijeren vraagt aandacht voor de mogelijkheid om moties vreemd eerst op de Politieke 

Avond te agenderen, in plaats van direct in de raadsvergadering, zodat de raad meer tijd kan nemen om 

moties zorgvuldig te bespreken. De heer Van Meijeren en Van Hout kondigen aan dat zij in hun 

initiatiefvoorstel (bespreking Politieke Avond 16 juni) een mogelijkheid zullen verwerken in het Reglement 

van Orde voor het aanvragen van debatten tijdens de Politieke Avond, aanvullend op de mogelijkheid om 

een motie vreemd te agenderen tijdens de Politieke Avond.  

 

• Op verzoek van de heer Van Meijeren wordt gesproken over het gebruik van memo’s vanuit het college 

naar de gemeenteraad. Er wordt afgesproken voor memo's een uniforme opmaak te gebruiken en deze 

ook te laten ondertekenen en te voorzien van een registratienummer.  

 

• Op verzoek van de heer Van Meijeren wordt gesproken over een heidag voor de gemeenteraad. Er wordt 

afgesproken dat de griffie hier voorbereidingen voor treft.  

 

• De heer Bakker koppelt terug over zijn rondgang langs alle fracties n.a.v. het Thorbecke24-document.  

 

6. Sluiting 

• De voorzitter sluit 22.02 uur de vergadering.  


