
PLANNING
september-14 Septemberoverleg (ipv juni-overleg) Middelen ja aug-14 Duindam JL CZ Kadernota ligt bij raad

okt-14 Begroting 2015 Middelen ja sep-14 Duindam JL FIN Kadernota ligt bij raad, begroting volgens planning

november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja dec-14 Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve 

bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de 

raad van december 2014

FP

nov-14 Vervolg discussie inzake 

Verbonden partijen

Middelen ja nov-14 Duindam JL CZ Tijdens agendapunt 5 cie middelen toegezegd door 

wethouder Duindam om in november met een notitie te 

komen. Zie ook toezegging 84.

JL

jan-15 Verlichtingsplan (Binnenstad) Middelen jan-15 Duindam FP R&B jan-15 RO

Nog in te plannen Kaderstellende notitie n.a.v. 

discussie in commissie d.d. 21 mei 

2014 over Rib (14R.00147) inzake 

Factsheet regulering wietteelt

Middelen ja nov-14 Molkenboer RO JLV Voor 1 november zullen wij u informeren over proces en 

planning om te komen tot een factsheet

FP

Nog in te plannen Nieuwe Marktverordening Middelen ? Duindam Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad" RS

Nog in te plannen Plan herinrichting Rijnstraat Middelen ? Duindam Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad" RS



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Datum 

afdoening

Concern-

zaken

Team Interne opm. Stand van zaken

11 28-02-13 Parkeerbeleid In overleg met de ondernemers wordt bezien op welke wijze de 

binnenstad vitaler kan worden. 

Middelen Duindam Zie rib 13R.00217 gepubliceerd op 19 juni 2013

30 18-09-13 Rondvraag Lijst van der Does 

inzake verstoring openbare 

orde

Naar aanleiding van de vragen van raadslid Van der Does zegt de 

portefeuillehouder toe om terug te komen op het gespreksverslag van de 

meldkamer. Tevens zal de portefeuillehouder een uitnodiging naar de 

raad zenden voor een bewonersavond binnenstad (meet & greet).

Middelen Molkenboer jun-14 RO JLV Zie RIB 14R. 00235 gepubliceerd op RIS d.d. 22 

juli 2014

31 18-09-13 Bespreking rib project achilles 

en project nuchter verstand

Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe om bij het afsluiten van een nieuw 

convenant de raad te informeren en een nieuwe actie (‘drugsbrief’) aan te 

kondigen bij de raad.

Middelen Molkenboer RO JLV Nog geen nieuwe actie door de politie gepland

40 16-10-13 Programma 2 begroting 2014 Wethouder Koster geeft aan dat de afdeling Sport in samenwerking met 

de afdeling Vastgoed een aantal scenario’s ontwikkelt om te kijken hoe er 

met binnensportaccommodaties in de toekomst moet worden omgegaan. 

Daar wordt de raad over geïnformeerd.

Middelen Stolk RO JLV Informeren Raad januari 2014.

55 13-11-13 Rondvraag D66 

cameratoezicht Koeienmarkt

Naar aanleiding van de vragen van raadslid Romijn zegt de burgemeester 

toe de raad nadrukkelijk te betrekken in de discussie over nut en 

noodzaak van cameratoezicht (bij het stationsgebied) op het moment dat 

over die optie nadrukkelijk op bestuursniveau wordt nagedacht (basis 

artikel 151 c Gemeentewet) en dat de uitslagen van de evaluatie van het 

cameratoezicht tijdens de Koeienmarkt (basis artikel 3 Politiewet) met de 

raad worden gedeeld.

Middelen Molkenboer RO JLV Wordt meegenomen met de excursie aan Ijsselstein 

op 24 juni. Zie ook toezegging 79

66 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

Het aspect van de regierol die bij de raad als het gaat om 

gemeenschappelijke regelingen in het algemeen, wordt meegenomen in 

de reeds toegezegde notitie van het college over de visie op 

gemeenschappelijke regelingen.

Middelen Duindam nov-14 JL CZ In februari 12/2 besproken in de cie. Middelen . 

Rib (14R. 00036) inzake notitie Verbonden 

Partijen. Zie ook planning

77 15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014

Wat gaat Woerden doen tegen huiselijk geweld? Hier komt de 

burgemeester nog apart op terug na overleg met wethouder Koster.

Middelen Koster ? RO JLV 18/06: Nanda de Ridder pakt dit op

Opmerking RO 18/8: Martin, wat is 

hier de planning?

Communicatie over huiselijk geweld maakt 

onderdeel uit van de transformatie binnen het 

sociale domein. Dit wordt integraal opgepakt en 

een jaarprogramma huiselijk geweld  wordt niet 

apart opgesteld.

78 15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014

De burgemeester zegt toe dat naar aanleiding van aanpassing van 

landelijk beleid inzake coffeeshops (ingezetenencriterium), het 

gemeentelijk beleid wordt aangepast.

Middelen Molkenboer nov-14 RO JLV Opmerking RO 18/8: Martin, wat is 

de stavaza?

In het najaar wordt de beleidsregel voor 

coffeeshops aangepast. De Raad wordt uiterlijk in 

november middels een RIB geinformeerd.

79 15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014

De burgemeester zegt inzake cameratoezicht bij het station tegen 

fietsendiefstal een werkbezoek toe aan de gemeente IJsselstein waar 

men al veel ervaring heeft met de materie.

Middelen Molkenboer RO JLV Wordt juni 2014 (update cie middelen 12-02-2014). 

Zie ook toezegging 55.

84 12-02-14 Notitie Verbonden Partijen De wethouder zegt toe om de gedane opmerkingen mee te nemen. De 

nog openstaande vragen van STERK Woerden worden beantwoord als 

de fractie de vragen mailt naar de wethouder.

Middelen Duindam nov-14 JL CZ De vragen van STERK Woerden zullen worden 

meegenomen bij de herziening van de Notitie 

Verbonden Partijen in november '14

86 27-02-14 Vuurwerkvrije Zone Burgemeester Molkenboer zegt toe met de dorps- en wijkplatforms het 

gesprek aan te gaan over een vuurwerkvrije zone. Na de zomer van 2014 

komt de burgemeester bij de raad terug over dit onderwerp.

Middelen Molkenboer okt-14 RO JLV Opmerking RO 18/8: Martin, is er 

al iets in de maak c.q. onderweg?

Het college is inmiddels in gesprek met dorps- en 

wijkplatforms. In oktober zal er een 

Raadsinformatiebrief met de stand van zaken 

worden aangeboden.

97 28-05-14 Vraag over bewonersinitiatief   

"Sportief 2000"

Wethouder Stolk zegt toe met een oplossing voor de belemmeringen die 

het bewonersinitiatief ervaart te komen.

Middelen Stolk JLV Afgedaan middels RIB 14R.00241 (13 juni 2014 

RIS)

99 28-05-14 Rekenkamercommissie 

rapport WWB / Ferm Werk

De raad ontvangt najaar 2014 een raadsvoorstel inzake Verbonden 

Partijen. In dit voorstel worden eveneens de voor- en nadelen opgesomd 

van het zitting nemen van een raadslid in een Algemeen Bestuur van een 

Verbonden Partij.

Middelen Duindam nov-14 Zie ook toezegging 84

100 21-05-14 Rib (14R.00147) inzake 

Factsheet regulering wietteelt

De burgemeester zegt een kaderstellende notitie toe die in de loop van de 

nieuwe bestuursperiode samen met de raad wordt opgesteld.

Middelen Molkenboer nov-14 RO JLV Opmerking RO 18/8: Kan volgens 

mij van de toezeggingenlijst af 

zodra er een concrete planning in 

de planningslijst staat

Voor 1 november zullen wij u informeren over 

proces en planning om te komen tot een 

factsheet

101 21-05-14 Rondvraag CDA inzake 

drugsoverlast Nassaupark 

Harmelen bij monde van 

raadslid Draisma.

Burgemeester Molkenboer belooft zijn beantwoording ook op schrift naar 

de raad te zenden.

Middelen Molkenboer jun-14 Zie RIB 14R.00272 gepubliceerd op RIS d.d. 22 juli 

2014

110 18-06-14 Rondvraag STERK Woerden 

inzake brief 

voorwaarschuwing WK

Naar aanleiding van de vragen van STERK Woerden zegt de wethouder 

toe om de afspraken (n.a.v. horeca-overleg 2 juli) ter kennisname naar de 

raad te zenden.

Middelen Molkenboer jan-15 RO JLV Opmerking RO 18/8: Martin, wat is 

de stavaza?

De genoemde afspraken worden meegenomen in het 

vast te stellen Horecabeleid, hetgeen in januari 2015 

ter vaststelling wordt aangeboden.

111 18-06-14 Rv (14R.00154) inzake 

Jaarverslag en jaarrekening 

2013 gemeente Woerden

De wethouder zegt voor later dit jaar een nieuwe Financial Governance 

Nota toe. Gaat wel eerst naar de auditcommissie.

Middelen Duindam dec-14 RS FIN De planning is 4e kwartaal 2014.

113 18-06-14 Rv (14R.00193) inzake Juni-

overleg

De wethouder zegt toe om de stukken voor de raadsvergadering van 4 

september uiterlijk op 25 augustus 2014 naar de raad te zenden.

Middelen Duindam aug-14 JL CZ De raad is middels een raadsinformatiebrief 

geïnformeerd dat dit niet gelukt is

114 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

Burgemeester Molkenboer zegt toe om in september met een evaluatie te 

komen van de inzet van SUS-teams. Wat de burgemeester een 

structurele component tijdens het evenementenseizoen.

Middelen Molkenboer sep-14 RO JLV Op 30 september is een RIB over deze materie door 

het college beschikbaar gesteld.

115 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

De burgemeester geeft aan dat het Preventie en Handhavingsplan 

Alcohol 2014-2017 na 1 jaar wordt geëvalueerd. Deze evaluatie wordt 

naar de raad gezonden.

Middelen Molkenboer jun-15 Wordt inplanning Middelen opgenomen

116 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat een schema van de inzet van 

boa's gemaakt wordt en deze wordt toegezonden naar de raad. Tevens 

speelt dit een rol bij de evaluatie.

Middelen Molkenboer ? RO JLV Daus ?????

117 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

De burgemeester geeft aan om binnenkort het eea aan te kaarten bij het 

Jeugdpunt (overleg over bijv. de openingstijden).

Middelen Molkenboer ? RO JLV Dit is gebeurd. In samenwerking wordt dit opgepakt 

door het jeugdplatform en jeugdsocieteiten.

118 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

Burgemeester Molkenboer zegt toe om de beleidsbrief Gezondheidsbeleid 

na te kijken om te zien in hoeverre er aandacht is voor 

verslavingsproblematiek bij alleenstaande ouderen.

Middelen Molkenboer ntb 2015 RO JLV Opmerking RO 18/8: Martin, wat is 

de stavaza?

Dit is niet in de beleidsbrief opgenomen. In 2015 

wordt het beleid opnieuw bekeken en kan dit 

zonodig worden meegenomen.

TOEZEGGINGEN



MOTIES
Volg-

numme

r

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

deadline Stand van zaken Datum 

afdoening

Concern-

zaken

Team

6 Raad 26-06-2014 Motie handhaving drank 

en horecawet

HUP actualiseren op gebied van 

vergunningen en aantal controles.

Middelen Molkenboer ?



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

tweede kwartaal 2014 Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement 

jeugdzorg

Koster Toezegging wethouder Koster tijdens 

behandeling transitiearrangement jeugdzorg 

d.d. 6 november 2013.

28-okt-14 Ontwikkelingen en systematiek MPG Van Tuijl Afgesproken tijdens inwerkprogramma.

28-okt-14 Vastgoed Schreurs

28-okt-14 WoerdenWijzer.nl Koster

11-nov-14 Ontwikkeling veenweidegebied Van Tuijl Afgesproken in commissie Ruimte dd 11-9-

2014.

20-nov-14 Duurzame groene polders Breeveld, Haanwijk, Bijleveld Van Tuijl

nog in te plannen Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Stolk Afgesproken tijdens inwerkprogramma.

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer Komt in Presidium aan de orde.

nog in te plannen Doorlopen regionaal crisisplan Molkenboer Zie toezegging 32 cie middelen.

11-dec-14 Huurdebat Schreurs Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-2-

2014. Voorgesteld wordt dit te koppelen aan 

het jaarlijkse woondebat, mede als input voor 

de herziening van de woonvisie.

WERKBEZOEKEN

nog in te plannen Excursie gerenoveerde gebouwen Schreurs In de commissie Ruimte van 12-06-14 is 

afgesproken zo mogelijk in september een 

themabijeenkomst te beleggen en daarna een 

excursie te organiseren naar gebouwen met 

Woerdense ambitieniveau (Rabobank, 

Rijkswaterstaat).


