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M-069 juni 2018

Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige 

signalering en begeleiding KOPP 

kinderen

Noorthoek R 25-01-2018

Wethouder Haring geeft aan dat als het college de 

ruimte krijgt om deze motie in te interpreteren als in te 

passen in het beleid, is de motie uitvoerbaar.

Tijdige signalering en begeleidng KOPP kinderen is reeds opgenomen in het 

bestaande beleid. De raad is hierover door wethouders Haring in de raad van mei 

geinformeerd. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2018/25-

januari/20:00/motie-beleid-ontwikkelen-voor-

tijdige-signalering-en-begeleiding-kopp-

kinderen.pdf

afgedaan

M-060 september 2018
Oplaadpunten voor elektrische auto's en 

fietsen
raadsvoorstel Noorthoek motie R 7-11-2017 Afgedaan middels RIB 18R.00526

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/02-

november/17:00/m04-motie-oplaadpunten-

voor-elektrische-autos-en-fietsen.pdf

afgedaan

B-009 september 2018
Uitvoering Pilot JGGZ: gesprekken 

huisartsen
RIB Noorthoek

Middels RIB 18R.00497 is de raad geinformeerd
afgedaan

M-061 september 2018 Motie Participatie en Ferm Werk Becht motie

C 13-09-2017

R 07-11-2017

C 13-12-2017

31-05-2018

behandeld in de Politieke Avonden op 13 en 27 september
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/02-

november/17:00/m05-motie-participatie-en-

ferm-werk.pdf

afgedaan

B-017 september 2018 Verlenging overeenkomst accountant
In de raadsvergadering van 20 september 2018 heeft de raad een nieuwe 

accountant aangewezen.
afgedaan

P-010 september 2018
Beleidskader voor Straatverlichting + 

Lichtplan Binnenstad
raadsvoorstel Bolderdijk begroting

Keuzenotitie openbare verlichting is door de agendacommissie vorig jaar december 

niet geagendeerd daardoor kon het beleidsplan niet afgerond worden. Nu is dit 

inmiddels achterhaald door de bewegingen van de Taskforce Openbare ruimte. 

Mocht het nodig zijn dat er een beleidsplan OVL komt dan kan dit uiterlijk volgend 

jaar worden opgesteld.

programmabegroting 2017-2020 afgedaan

T-290 september 2018

Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 

& Ontwikkeling luchtkwaliteit RIB De Weger toezegging
C 07-10-2016

C 17-11-2016
Afgedaan middels RIB 18R.00308 afgedaan

T-381 september 2018 Binnenstadsvisie Becht

Wethouder Haring geeft aan de visie aan te kunnen 

leveren om vóór de zomer te kunnen bespreken in de 

raad.

De binnenstadsvisie is vertaald in een Beleidskader binnenstad. Het Raadsvoorstel 

is in procedure. Geplande behandeling in de Raad van 4 oktober. 
afgedaan

M-071 september 2018
Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) 

voor Woerden
De Weger R 25-01-2018

in juni zijn er 2 RIBs (18R.00375 en 18R.00392) naar de Raad verstuurd met 

antwoorden op de vragen over huisartsenzorg. Indiens er zich nieuwe 

ontwikkelingen voordoen zal de Raad geïnformeerd worden. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2018/25-

januari/20:00/motie-uitgebreide-

huisartsenzorg-in-woerden.pdf

afgedaan

M-068 september 2018 Motie Locaties woningbouw Kamerik De Weger R 20-12-2017 Afgedaan middels RIB 18R.00453.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/20-

december/20:00/motie-locaties-woningbouw-

kamerik-1.pdf

afgedaan

B-018 september 2018 Uitbrengen van een bestuursrapportage raadsvoorstel Bolderdijk begroting afgedaan

B-022 september 2018 Scholenprogramma 2018-2019 RIB Becht Milieueducatie is verwerkt in de doelenboom van de begroting 2019. afgedaan

B-023 september 2018 Vierjarig project 'groen doet goed' RIB Bolderdijk Wordt vervangen door een geheel nieuwe actie afgedaan

T-371 september 2018 Verkeersdoorstroming Woerden-West raadsvoorstel Noorthoek
C 21-11-2017

C 17-05-2018

22 mei: Het college wordt verzocht om een voorstel 

aan de raad aan te bieden zodat de raad een besluit 

kan nemen over de koerswijziging.

Raadsvoorstel is aangeboden aan de raad, gepland voor behandeling op 11 

oktober
open

P-133 oktober 2018
Ambtelijke samenwerking Woerden-

Oudewater
RIB Becht PA 28-06-2018

De RIB is reeds besproken in het college en zal na enkele wijzigingen worden 

doorgestuurd naar de Raad. 
afgedaan

P-118 oktober 2018

Afstemmingsoverleg 

Rekenkamercommissie, accountant, 

college & raad + input interimcontrole

P&C-cyclus afgedaan

M-031 oktober 2018
Verkeersvisie: fietsverkeer 

Steinhagenseweg
RIB Noorthoek motie R 29-10-2015

Er volgt binnenkort (oktober) een RIB voor de onderdelen die een relatie hebben 

met de uitwerking verkeersvisie

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2015/29-

oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-

plus-aankondiging-amendementen-en-

moties/m-2-motie-fietsverkeer-

steinhagenseweg.pdf

gewijzigd

M-040 oktober 2018
Verkeersvisie: verwijderen onnodige en 

overbodige verkeersborden
RIB Noorthoek motie R 27-10-2016

Er volgt binnenkort (oktober) een RIB voor de onderdelen die een relatie hebben 

met de uitwerking verkeersvisie

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2016/27-

oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-

plus-aankondiging-amendementen-en-

moties/m6-motie-verwijderen-onnodige-en-

overbodige-verkeersborden-aangepast.pdf

gewijzigd

P-116 oktober 2018 Programmabegroting 2019-2022 raadsvoorstel Bolderdijk P&C-cyclus open

P-117 oktober 2018 Bestuursrapportage 2018 raadsvoorstel Bolderdijk P&C-cyclus open

B-037 oktober 2018

Actieplan fiets voor wijkoverstijgende 

aanpassingen aan het fietsnetwerk, als 

onderdeel van de uitwerking van de 

verkeersvisie. 

RIB Noorthoek
Er volgt binnenkort een RIB voor de onderdelen die een relatie hebben met de 

uitwerking verkeersvisie
open

B-040 oktober 2018 Jaargesprek Wonen RIB De Weger De Jaarbrief Wonen is onderweg naar de Raad. open

T-284 oktober 2018

Verkeersvisie: Fietsactieplan, 

parkeerbeleid woonwijken, 

uitvoeringsplannen

RIB Noorthoek toezegging
C 20-09-2016

R 28-01-2016

- Er wordt een fietsactieplan opgesteld.

- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken 

opgesteld. Zie ook T-256

- De uitwerking van de verkeersvisie in 

uitvoeringsplannen wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad 

ter vaststelling aangeboden. 

Er volgt binnenkort (oktober) een RIB voor de onderdelen die een relatie hebben 

met de uitwerking verkeersvisie
open
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B-020 november 2018
Locatieonderzoek crematorium conform 

raadsmotie en gesprekken met de fracties  
Voorstel Bolderdijk

De gemeente gaat geen actieve rol spelen in de realisatie van een crematorium.  

Een ondernemer kan een haalbaarheidsverzoek indienen, die we vervolgens net als 

alle ander soortige plannen beoordelen. Het college zal dan ook geen voorstel of 

kaders aan de raad aanbieden voor de realisatie van een crematorium. De punten 

zijn dus door het coalitieakkoord achterhaald geworden. 

afgedaan

B-032 november 2018 Evaluatie MOP 2017 RIB Bolderdijk

Het MOP 2017 is geëvalueerd en er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen 

of afwijkingen geconstateerd. De aandachtspunten worden meegenomen in het 

MOP 2019-2022.

afgedaan

B-027 november 2018
Clientervaringsonderzoek: ervaringen 

jeugdhulp
RIB Noorthoek gewijzigd

B-028 november 2018
Clientervaringsonderzoek: inzicht in 

zorgroutes
RIB De Weger gewijzigd

B-010 november 2018
Eenduidige Normatiek Single Information 

Audit (ENSIA)
RIB Bolderdijk

I.v.m. voorrang op de inrichting van GRC-tool (verwerkingsregister e.d.) is het 

jaarverslag nog niet in definitieve fase in procedure gebracht.
gewijzigd

B-033 november 2018 MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject RIB Bolderdijk
In november 2018 gaat het MOP 2019-2022 ter informatie naar de Raad als 

onderlegger voor de begroting. 
gewijzigd

B-031 november 2018

Strakke naleving en jaarlijkse 

actualisering van de notitie Financiële 

Sturing 

RIB Bolderdijk open

P-119 december 2018
Jaarlijkse herijking actieplannen 

duurzaamheid
De Weger raadsbesluit R 28-09-2017

In de begroting wordt de herijking van de opgave duurzaamheid em de LTA op 

hoofdlijnen gemaakt.
afgedaan

B-036 december 2018
Start van de inhaalslag (door aannemer) 

op het areaal lichtmasten en armaturen.
RIB Bolderdijk

Stand van zaken m.b.t. het vervangen van de lichtmasten en armaturen is de Raad 

geïnformeerd middels een RIB (17R.00806). Een overzicht wat er vervangen wordt 

de komende jaren is in te zien in het MOP (Meer jarig onderhoud projecten)

afgedaan

B-042 december 2018 De onderwijsvisie van Woerden RIB Becht De onderwijsvisie is verwerkt in de programmabegroting. afgedaan

M-059 december 2018
Pilot parkeren: verlenging pilot, 

uitkomsten en evaluatie
RIB Noorthoek motie R 29-06-2017

Het college heeft aangegeven dat de resultaten van de evaluatie worden verwerkt 

in het nieuwe parkeerbeleid. Tot die tijd blijft de pilotsituatie van kracht. Via een RIB 

worden de resultaten binnenkort toegestuurd.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-

verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
gewijzigd

P-132 december 2018
Stand van zaken evaluatie betalen voor 

bouw- en sloopafval
RIB De Weger

De vragen worden op korte termijn beantwoord, indien een RIB gewenst is kan 

deze in december worden aangeleverd.
gewijzigd

B-024 december 2018
Herontwikkeling vrijkomende 

scholenlocaties Kamerik
RIB De Weger Op 17 oktober is er een informatieavond ingepland. gewijzigd

B-025 december 2018 Financiële afronding Bravo 6 en 8 RIB Noorthoek
Projectleider werkt met afdeling financien en provincie aan 'eindafrekening'. Doel is 

eind 2018 deze via een RIB aan de Raad te presenteren.
gewijzigd

B-029 december 2018

Uitvoeren communicatieplan (gericht op 

vindbaarheid WoerdenWijzer). Nieuwe 

website. Doorontwikkelen nieuwe website 

en sociale kaart 

RIB De Weger

Er komt geen RIB. Op dit moment wordt het communicatieplan dat begin 2017 is 

vastgesteld, uitgevoerd volgens planning. Vanwege de op handen zijnde 

veranderingen in het sociaal domein en daarmee WoerdenWijzer komt er een 

nieuw communicatieplan voor de komende periode, dat aansluit bij de recente 

ontwikkelingen. Verder is het de bedoeling dat dit najaar de raad wordt bijgepraat 

over de ontwikkeling van Inwonercloud en Cumulus. De nieuwe website en de 

sociale kaart komen hier in terug. 

gewijzigd

P-041 december 2018
Externe deskundige in kader van 

grondexploitaties

A 13-10-2015

C 14-12-2017

Agendacommissie - sessie houden als beeldvormende sessie bij volgende 

raadsvoorstel MPG/GREX
gewijzigd

P-034 december 2018
Beheerplannen groenblauw, wegen, 

gladheid en verlichting
RIB Bolderdijk begroting programmabegroting 2017-2020 open

B-014 december 2018
Aanpassing notitie financiële sturing en 

financiële verordening
raadsvoorstel Bolderdijk A 23-01-2018 De nota financiele sturing wordt nog dit jaar aangepast open

M-066 december 2018 Motie stimulering hemelwaterafkoppeling RIB Bolderdijk R 20-12-2017

Ter beantwoording aan de motie stuurde het college een RIB aan de raad over de 

subsidieregeling afkoppelen hemelwater en groene daken. RIB is in april de route 

gebracht. In december komt er een RIB over evaluatie van de subsidieregeling 

2018. Hierin gaan we in op alle genoemde mogelijkheden om inwoners te 

stimuleren uit de motie.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/20-

december/20:00/motie-stimulering-

hemelwaterafkoppeling.pdf

open

M-067 december 2018 Motie sanering riooloverstorten RIB Bolderdijk R 20-12-2017 Resultaten december in de raad 
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/20-

december/20:00/motie-sanering-

riooloverstorten.pdf

open

P-099 december 2018
Onderzoek openingstijden 

dienstverlening
RIB Molkenboer RIB 17R.00420 Q3 2018

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Inge

komen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-

motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-

inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-

merged.pdf

open

B-034 december 2018 Controleprotocol 2018 RIB Bolderdijk open

B-038 december 2018
Meldingen openbare ruimte management 

informatie
RIB Bolderdijk open

B-039 december 2018

aanpak van snoeproutes d.m.v. acties die 

jongeren bewust maken van hun gedrag 

m.b.t. het weggooien van afval

RIB De Weger

Er is een snoeproute aangepakt d.m.v. een pilot. Communicatie daarover 

ondermijnt het effect ervan, daarom zal ook pas gecommuniceerd worden nadat de 

pilot is geëvalueerd.

open

B-041 december 2018
Uitvoering Fase 1 verduurzaming 

sporthallen
RIB Bolderdijk open
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B-043 december 2018

Implementatie regieondersteuning door 

Kwadraad en WelzijnWoerden. Deelname 

VNG programma Koplopers 

cliëntondersteuning 

RIB De Weger open

B-044 december 2018

Lobby bij instellingen voor extra en 

intramurale zorg, zorgverzekeraars, 

cooperatie van huisartsen, GGZ 

instellingen, en andere relevante partijen

RIB De Weger open

P-070 december 2018 Herstructurering schuifruimte raadsvoorstel Noorthoek begroting

Op 22 februari 2018 is de raad akkoord gegaan met het raadsvoorstel 17R.00953/ 

17R.01049 'Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2018 -2030' en kan 

projectleiding en een intermediair vastgoed aangesteld worden voor de uitvoering. 

De nieuwe raad kan discussieren en besluiten over de locatie schuifruimte in het 4e 

kwartaal 2018.

https://www.woerden.nl/sites/default/files/be

groting%20gemeente%20woerden%202017-

2020%20-%20definitief.pdf
open

P-129 december 2018 Kinderraad Molkenboer I 07-12-2017 open

B-045 januari 2019 Jaarplan Cultuurnota RIB Becht

Het huidige jaarplan cultuurnota loopt tot en met 2019.  De komende periode wordt 

gebruikt om te bedenken wat er in het nieuwe cultuurplan vanaf 2019 moet komen 

te staan. In de loop van 2019 wordt de raad geïnformeerd over het nieuwe jaarplan 

cultuurnota.

open

B-026 februari 2019
Cultuur in het Sociaal Domein en vise 

versa
RIB De Weger

Er komt geen RIB, de raad wordt middels een informatiebijeenkomst op de hoogte 

gesteld. Hiervoor moet nog, i.o.m. de agendacommissie een geschikte datum 

gevonden worden.

gewijzigd

P-123 maart 2019 Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar RIB De Weger

Tijdens het opstellen van de evaluatie bleek er meer te spelen op het gebied van 

afvalinzameling, en bleek een opsomming van de resultaten niet voldoende om de 

nieuwe Raad mee te nemen in het geheel. Daarnaast zal de evaluatie gebruikt 

worden om te kijken naar de slinkende afvalstoffenheffing waardoor in 2020 

mogelijk onvoldoende inkomsten gegenereerd zijn om afvalinzameling te kunnen 

betalen. 

gewijzigd

T-271 maart 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel De Weger toezegging R 21-04-2016

Pas ná toestemming van de raad via een 

raadsvoorstel zal het college overgaan tot uitgifte van 

kavels aan de Van Kempensingel. Dit is mede 

afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen 

Landgoed Bredius en Hofstede Batestein van het 

centrumgebied.

De planvorming van de stichting Landgoed Bredius heeft nog onvoldoende 

opgeleverd. Door conflicterende belangen binnen de externe projectgroep heeft de 

stichting nog geen plan opgeleverd. 

gewijzigd

B-021 maart 2019 Afvalvrije scholen RIB De Weger gewijzigd

B-030 maart 2019

Communicatieplan respijtzorg voor 

inwoners, mantelzorgers en 

professionals, uitbreiding van het aanbod 

RIB De Weger
Er is een start gemaakt met het communicatieplan, een RIB hierover zal komen in 

Q1 2019.
gewijzigd

P-037 maart 2019 Planvorming Exercitieveld RIB Bolderdijk going concern
C 11-11-2014

C 15-11-2016

Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt 

geïnformeerd over de stand van zaken rond het 

Exercitieterrein. 

RIB met tussenbericht over inpakken bomen en uitvoeren van achterstallig 

snoeiwerk verzonden (28-02-2017, 17r.00125). Vervolgstap is een RIB na 

resultaten van de boombehandeling (eind 2017). Update: RIB 17R.00445 met 

eerste resultaten van de behandeling is aan raad verzonden (ingekomen 

11/7/2017). Extra monsters en onderzoek zijn uitgevoerd. Rapportage is ontvangen 

maar vraagt om nader onderzoek en intern overleg om te komen tot een goede en 

volledige RIB.

gewijzigd

T-348 maart 2019 Uitwerking kaders visie Middelland raadsvoorstel De Weger toezegging

C 08-06-2017

R 22-06-2017

R 29-06-2017

Verwacht wordt om in maart 2019 de Raad een voorstel te doen en een besluit te 

laten nemen over de gebiedsdoelen/spelregels.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/17-06-

22-besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf
gewijzigd

P-092 maart 2019
Verkeersontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard
RIB Noorthoek begroting

In RIB 18R.00035 is de stand van zaken weergegeven. In de RIB is toegezegd dat 

zodra er meer informatie bekend is over grondverwerving en het tracé er een 

nieuwe RIB naar de Raad gaat. Wanneer dit zal zijn is nog niet bekend. In sept en 

oktober worden verkeerstellingen uitgevoerd en worden varianten nader in detail 

uitgewerkt t.b.v. tracéafweging.

programmabegroting 2017-2020 gewijzigd

B-019 maart 2019

Beheerplan ‘Begraven en cremeren in de 

gemeente Woerden’, op basis van (het 

nog in 2017 door de raad vast te stellen) 

beleidsplan. 

RIB Bolderdijk

Na vaststelling van het beleidsplan kan het beheerplan worden opgemaakt. Dit zal 

in Q1 van 2019 worden afgerond. Het vaststellen van het beheerplan is een 

collegebevoegdheid, daarom zal de Raad middels een RIB worden geïnformeerd.

open

T-353 maart 2019
Openstaande vraag: terugkoppeling 

ondertekening Klimaatverbond 2015
RIB De Weger toezegging R 02-10-2017

Vraag om terugkoppeling na ondertekening 

Klimaatverbond (RIB 15R.00742)

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Inge

komen-stukken/15r-00742-rib-ondertekening-

parijs-verklaring-klimaatverbond-merged.pdf
open

B-035 april 2019 Verbetering participatietrajecten RIB Molkenboer

Na het uitdenken van een nieuwe vormgeving van het participatietraject, starten wij 

dit najaar met een eerste pilot. Dit is de reconstructie van De Eem en De Zaan in 

woerden. Na afronding van het participatietraject word  middels een rapportage het 

college/de Raad op de hoogte gebracht van conclusies. 

gewijzigd

T-372 april 2019 Renovatie stadhuis RIB Bolderdijk C 21-11-2017

- Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces 

rond de verbouwing van het stadhuis op te zullen 

stellen.

Deel 1 is in week 47 van 2017 ingelost. Deel 2 (eindevaluatie) volgt in de loop van 

2019.
open
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T-380 april 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB Bolderdijk C 18-01-2018

Wethouder Ten Hagen zegt toe een korte evaluatie op 

te stellen naar aanleiding van de voltooiing van het 

laatste honden-uitloopveldje.

In het voorjaar van 2019 wordt het laatste veldje gerealiseerd. Hierna volgt een 

korte evaluatie in de vorm van een RIB.
open

P-016 mei 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen RIB Bolderdijk begroting

Door wijziging van het college is er bijstelling en extra onderzoek t.b.v. van het plan 

noodzakelijk is. Om de Raad een goed beeld te geven van het vervolgproces en de 

planning tot aan de afronding wordt er een RIB voorbereid die in november 2018 

aan de Raad zal worden aangeboden. Prognose voor de afronding van het 

beleidsplan is eind Q2 van 2019. Beleidsplan zal middels voorstel worden 

aangeboden aan de Raad. 

programmabegroting 2017-2020 gewijzigd

P-109 april 2020
Motie tarieven buitensport: bespreekstuk 

harmonisatiemodel
raadsvoorstel Noorthoek motie R 02-10-2017

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal 

tariefscenario’s voor te leggen waaronder een 

voorkeursscenario waarin de kosten voor 

buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;

d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin 

een keuze wordt gemaakt voor een 

infillvervangingsscenario."

Komend jaar wordt er naar de onderlinge verhouding van de gebruikerstarieven 

gekeken, maar in totaal worden ze niet hoger. Komend jaar komen we tot een 

model zodat we om kunnen gaan met eventuele nadelige gevolgen van de 

aanpassing van de btw regeling. Tot 2021 staat er geen vervanging van 

kunstgrasvelden in de planning. Er zal in Q2 van 2020 een besluit genomen worden 

over de norm voor het toe te passen infill-materiaal.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2017/02-

oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-

sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf

gewijzigd

T-389 geen termijn Ondermijningsbeeld Molkenboer PA 13-09-2018

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het 

ondermijningsbeeld binnenkort in beslotenheid wordt 

gedeeld met de raad.

toegevoegd

T-390 geen termijn Integraal Veiligheidsplan Molkenboer PA 13-09-2018

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat in de evaluatie 

opgenomen wordt waarom een aantal prioriteiten uit 

het oude plan niet terugkomt in het nieuwe plan.

toegevoegd

T-391 geen termijn Evaluatie aanpak teckelfokkerijen Bolderdijk R 20-09-2018

De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt 

geinformeerd over de keuze voor bestuursdwang, de 

evaluatie van het dierenwelzijnsbeleid en genomen 

maatregelen n.a.v. deze casus.

toegevoegd

T-392 geen termijn
Bijpraten ontwikkelingen Hof van 

Harmelen
De Weger R 20-09-2018

De wethouder zegt toe de raad bij te praten over de 

ontwikkelingen rond het Hof van Harmelen.
toegevoegd

M-037 geen termijn Vermindering valongevallen ouderen RIB De Weger motie R 27-10-2016
De raad wordt na het zomerreces middels een RIB geïnformeerd over de stand van 

zaken.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2016/27-

oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-

plus-aankondiging-amendementen-en-

moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-

ouderen.pdf

afgedaan

P-075 geen termijn Kaders vestiging crematorium Bolderdijk begroting

De gemeente gaat geen actieve rol spelen in de realisatie van een crematorium.  

Een ondernemer kan een haalbaarheidsverzoek indienen, die we vervolgens net als 

alle ander soortige plannen beoordelen. Het college zal dan ook geen voorstel of 

kaders aan de raad aanbieden voor de realisatie van een crematorium. De punten 

zijn dus door het coalitieakkoord achterhaald geworden.  

programmabegroting 2017-2020 afgedaan

M-032 geen termijn Verkeersvisie: oplaadpunten e-bikes RIB Noorthoek motie R 29-10-2015 Beantwoord middels RIB 18R.00526

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2015/29-

oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-

plus-aankondiging-amendementen-en-

moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf

afgedaan

P-060 geen termijn
Bijeenkomst raad / college / 

participatiegroep
C 17-01-2017

Naar aanleiding van raadsvragen proces verkeersvisie  

wordt afgesproken om in algemene zin het proces te 

agenderen voor commissieoverleg. Het gaat dan met 

name om de verhouding tussen enerzijds politieke 

verantwoordelijkheid van college (en raad) versus 

zelfstandigheid van een participatiegroep.

Nadere bespreking brede onderwerp burgerparticipatie & raad wordt geagendeerd 

voor vergadering presidium
afgedaan

P-120 geen termijn
Terugkoppeling wensen en bedenkingen 

toetreding ICT-Coöperatie
RIB Bolderdijk raadsbesluit R 2-10-2017 Afgedaan middels RIB 18R.00460 afgedaan

T-357 geen termijn
Mauritshof: vraagstuk verkeersdruk/-

spreiding
Noorthoek toezegging C 05-10-2017

Er is voor de nieuwbouw een inrichtingsplan gemaakt. Deze is besproken met de 

buurt. Afdeling verkeer heeft een stopverbod ingesteld. 
afgedaan

T-358 geen termijn Mauritshof: oplevering plan De Weger toezegging Het plan wordt 3e kwartaal 2019 opgeleverd. 

Omgevingsvergunnning is aangevraagd en op 4 september 2018 is de verkoop 

gestart. Start bouw begint 4e kwartaal 2018. 12 eengezinswoningen en 12 

appartementen. 

https://www.nieuwwonengroenehart.nl/projec

ten/harmelen-goud-en-groen-903 afgedaan

T-382 geen termijn GGD-taak Centering Parenting raadsvoorstel Noorthoek P 31-05-2018

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het college de 

raad een voorstel zal aanbieden voor de keuze voor 

centering parenting.

open

T-336 geen termijn Ervaringen BIEO Bolderdijk toezegging
A 21-01-2016

A 23-01-2018

Het college zal met een groep inwoners de ‘bieo’ 

spiegelen. Werkt het prettig en handig? Wat kan er 

beter? Begrijpen we het?

Deze actie ligt bij afdeling communicatie. Uitkomsten zijn nog niet voorhanden. 

Komt tzt terug in de auditcie.
open

B-016 geen termijn Informatieveiligheid Bolderdijk A 23-01-2018

Afspraak: de CISO (Chief Information Security Officer) 

van de gemeente wordt uitgenodigd om een toelichting 

te geven over ontwikkelingen en uitdagingen op het 

gebied van informatieveiligheid.

Actie voor auditcommissie open
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P-043 geen termijn Groenvisie Singel RIB Bolderdijk

C 14-10-2015

C 17-11-2016

C 17-05-2018

Het raadsvoorstel is niet rijp voor vervolgbehandeling. Het voorstel wordt 

teruggestuurd naar het (nieuwe) college om een nieuw voorstel voor te bereiden. 
open

P-111 geen termijn
Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel 

WTC / sportpark Cromwijck
RIB Noorthoek 19-09-17

"Daarom gaat de wethouder op 21 september naar 

WTC om te horen wat precies hun plannen zijn. 

Daarna zal bekeken worden of deze plannen 

uitgevoerd kunnen worden en zo ja wanneer. Over de 

uitkomst hiervan zal de wethouder de raad dan 

informeren."

Update 19-12: er is nog geen relevante informatie door WTC aangeleverd. De 

verwachting is dat de raad in april / mei goed en volledig over dit onderwerp 

geïnformeerd kan worden.

Update 13-04: de gemeente heeft nog geen nieuwe informatie van WTC 

ontvangen. WTC heeft haar plannen voor de wielerbaan en de toegang tot de 

parkeerplaats in de vergadering van het Sportoverleg van 15 januari 2018 

toegelicht. Zodra WTC contact opneemt met de gemeente en er relevante 

ontwikkelingen te melden zijn, zal de raad geïnformeerd worden.

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Inge

komen-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-

schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-

vvd-inzake-verkeersproblematiek-op-

sportpark-cromwijck-merged.pdf

open

M-070 geen termijn
Motie gesprek provincie inzake financiële 

bijdrage verkeersmaatregelen
RIB Noorthoek R 25-01-2018

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/2018/25-

januari/20:00/motie-gesprek-provincie-inzake-

financiele-bijdrage-verkeersmaatregelen.pdf

open

P-090 geen termijn Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel Becht begroting

De heer Brouwer (ChristenUnie-SGP) vraagt het 

college om een termijn te verbinden aan de 

aanlevering van actie P-090 (nota verbonden partijen).

Update 22/12: RIB 17R.01016 is op 19/12 aan de raad aangeboden. Het voorstel is 

na een ordevoorstel van de agenda verwijderd van de raadsvergadering van 25 

januari 2018 en komt terug in de nieuwe raadsperiode.

programmabegroting 2017-2020 open

T-282 geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen RIB Bolderdijk toezegging C 20-09-2016

Wethouder De Weger zal in overleg treden met het 

Dorpsplatform en overige stakeholders/gebruikers om 

te komen tot een passende oplossing. De commissie 

krijgt hier t.z.t. een terugkoppeling van.

open

T-359 geen termijn
Startnotitie vervolgproces verkeersvisie + 

advies participatiegroep
raadsvoorstel Noorthoek R 28-09-2017 open

T-375 geen termijn Controle herkomst bouw- en sloopafval RIB De Weger C 16-11-2017

De wethouder zegt toe aanvullende 

controlemogelijkheden voor de herkomst van bouw- en 

sloopafval te onderzoeken.

open
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