
PLANNING
Datum 

(oorspronkelijk)

Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

(nieuwe) 

deadline

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen 

december-14 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee dec-14 Van Tuijl Consultatie geweest op 6 maart 2014. Definitive bespreking / 

vaststelling wordt aangeboden voor de raad van december.

december-14 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja dec-14 Schreurs Voorstel is in afronding. Gereed 4e kwartaal.

december-14 Bp Cattenbroekerplas Ruimte ja dec-14 Schreurs Procedure  Wet RO loopt conform planning

februari-15 Evaluatie nieuwe reclamebeleid Ruimte nee feb-15 Schreurs Evaluatie verwerkt in aanpassing reclamebeleid.

Tweede kwartaal 

2015.

Herziening nota wonen Ruimte ja mrt-15 Stolk Aangegeven in commissie Ruimte 12-6-2014: herziene/nieuwe 

woonvisie in tweede kwartaal 2015.

Nog in te plannen Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja okt-14 Schreurs Onderdeel informatiebijeenkomst 18 september geweest. Er is 

sprake van vertraging bij het opstellen van de plan-MER 

wegens het moeizaam ontsluiten van data bij de provincie en 

de ODRU. In oktober wordt de raad geïnformeerd over de stand 

van zaken en de gewijzigde planning.

december-14 Voorstel inzake businesscases 

huisvesting gemeentelijke 

organisatie

Ruimte ja dec-14 Schreurs Themabijeenkomst op 30 september 2014 geweest, 

raadsvoorstel eind 2014 naar raad.

3 e kwartaal 2014 Evaluatie duurzaamheidsfonds Ruimte nov-14 Van Tuijl De raad wordt in het laatste kwartaal van 2014 geinformeerd 

over de duurzaamheidsleningen.

4 e kwartaal 2014 Rib inzake leegstand kantoren Ruimte ja nov-14 Duindam Nota Kantorenleegstand U10 is vastgesteld. In het vierde 

kwartaal van 2014 wordt de RIB verzonden.

Nog in te plannen Evaluatie verruiming welstandbeleid 

(in 2016)

Ruimte nee feb-15 Schreurs Conform planning nr 45 vindt evaluatie in 2016 plaats. In het 

eerste kwartaal van 2015 wordt een voorstel gedaan voor de 

doelen.

Nog in te plannen Raadsvoorstel procesversnellers 

ruimtelijke ordening

Ruimte ja ? Schreurs Hamerstuk raadsvergadering 6 november.

Nog in te plannen Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja nov-14 Van Tuijl Op 11 november is een raadsinformatiebijeenkomst 

gepland. De raad krijgt dan nadere informatie over 

inhoudelijke aspecten en proces.

Nog in te plannen Inrichting / bestemming polder 

Bijleveld

Ruimte ja dec-14 Schreurs De raad wordt met een RIB in oktober geinformeerd.

Nog in te plannen Rib onderhoud bomen Ruimte nee ? Van Tuijl Op agenda raad 25-9

Nog in te plannen Rib verbetertraject IBOR Ruimte nee ? Van Tuijl  Op agenda raad 25-9

nov-14 Rib werkplannen IBOR Ruimte nee nov-14 Van Tuijl RIB komt in november 2014 naar de raad en kan dan 

geagendeerd worden



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Stand van zaken

7 12-12-12 Wijkplatforms Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een reeds geplande 

raadsinformatiebrief (beleidsbrief) over de wijkplatforms de suggestie van 

het CDA mee te nemen om te kijken naar de eventuele bureaucratische 

complexiteit bij het aanvragen van een participatiebudget.

Ruimte Van Tuijl dec-14 Wordt opgepakt in bredere samenhang van 

burgerparticpatie. De raad wordt met een RIB in 

december geinformeerd

35 26-09-13 Gemeentelijke huisvesting Wethouder Schreurs zegt toe in de uitwerking terug te komen op het 

aspect privacy versus een toenemende digitale informatievoorziening en 

werkwijze.

Ruimte Schreurs ? Dit is een onderdeel bij de verdere uitwerking en 

wordt in het project meegenomen.

37 10-10-13 Verruiming welstandsbeleid Wethouder Schreurs zegt toe na de besluitvorming in de raad over dit 

voorstel in overleg met de commissie de doelen m.b.t. de evaluatie te 

bepalen.

Ruimte Schreurs mrt-15 Conform planning nr 45 vindt evaluatie in 2016 

plaats. In het eerste kwartaal van 2015 wordt een 

voorstel gedaan voor de doelen.

48 31-10-13 Leidraad herstructurering 

bedrijventerreinen

De Ruimtelijke Structuurvisie wordt naar aanleiding van het intrekken van 

het voorkeursrecht op percelen in de polder Kromwijkerwetering-west 

aangepast zodra er overeenstemming is met de provincie over 

alternatieve (schuif)ruimte voor bedrijventerreinen.

Ruimte Duindam / 

Schreurs

okt-14 Er wordt op dit moment gezocht naar 

alternatieven in overleg met de Provincie. In 

oktober wordt de raad met een RIB geinfomeerd.

52 31-10-13 Begroting 2014 De strekking van de motie inzake projecten (M-2) wordt in de reguliere 

bestuursrapportages meegenomen.

Ruimte Schreurs sep-14 In de komende bestuursrapportage wordt een 

toelichting gegeven.

58 07-11-13 Pilot omgekeerd afval 

inzamelen

Wethouder Van Tuijl zegt toe de raad in kennis te stellen van de 

uitkomsten van de pilot en voorts alle informatie toe te zullen zenden die 

de raad nodig heeft voor een vervolgbesluit.

Ruimte Stolk dec-14 Het college geeft de voorkeur aan een eerste 

bespreking van de evaluatieuitkomsten met de 

bewoners(organisaties) in de betrokken wijken.  

Daarna zal de evaluatie geagendeerd worden voor 

de raad van december.

64 09-01-14 Rondvraag vaarverbinding 

Cattenbroekerplas - Oude 

Rijn

De suggestie voor een boatconveyor wordt onderzocht. Ruimte Stolk dec-14 De vraag is uitgezet bij Hogeschool Rotterdam. De 

studie is inmiddels gestart. Een tussenresultaat is 

bekeken. In het 4e kwartaal zullen de resultaten 

bekend worden en ambtelijk worden beoordeeld.

82 06-02-14 Spreekrecht burgers / 

Bomenkap 

staatsliedenkwartier

Wethouder Van Tuijl zegt toe op korte termijn een afspraak met 

bewoonster te plannen en de commissie daarvan een terugkoppeling te 

geven.

Ruimte Van Tuijl ? De afspraak met de bewoonster is gemaakt en ook 

met andere omwonenden heeft een gesprek 

plaatsgevonden.

95 15-05-14 Ontwikkelingen dorpskern 

Harmelen / dorpshuis in 

Rabobankgebouw

Naar aanleiding van de inbreng van de commissie komt het college t.z.t. 

met een raadsinformatiebrief, waarin de ontwikkelingen m.b.t. de vestiging 

van een dorpshuis Harmelen in het voormalige Rabobankgebouw worden 

toegelicht. Alle relevante aspecten komen daarbij aan de orde, zo ook de 

ideeën en gedachten omtrent zwembad H2O.

Ruimte Schreurs / 

Koster

okt-14 Ten aanzien van H2O heeft het college uw raad in 

september middels een informatiebijeenkomst  

geinformeerd over de stand van zaken en proces. 

Ontwikkeling vm. Rabobankgebouw loopt en naar 

verwachting zal er een RIB in oktober naar de Raad 

gaan. In oktober bespreekt de initiatiefgroep van het 

dorsplein de plannen met de betrokken wethouders. 

De raad wordt over volgende ontwikkelingen 

geinformeerd

103 12-06-14 Rondvraag STERK Woerden 

fietsverkeer/-beleid

De commissie ontvangt (indicatie: kort na de zomer) een Rib inzake een 

inhoudelijke reactie op de aanbevelingen/conclusies uit het rapport van de 

Fietsersbond.

Ruimte Stolk dec-14 De raad wordt over het te volgen proces 

geinformeerd uiterlijk in december

104 12-06-14 Rondvraag Inwonersbelangen 

huisnummering

Wethouder Schreurs zegt toe na te gaan hoe een en ander is geregeld in 

de APV omtrent de nummering van huizen/panden.

Ruimte Schreurs okt-14 Vraag wordt in oktober beantwoord.

122 11-09-14 Overlast tractoren 

Harmelen

De rondvraag inzake (niet) toestaan van tractoren op de randweg 

Harmelen wordt schriftelijk (via Rib) beantwoord.

Ruimte Stolk ? RIB is 23-9 aan gemeenteraad gezonden, 

afgerond.

TOEZEGGINGEN



MOTIES
Volg-

numme

r

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

deadline Stand van zaken

1 Raad 28-02-2013 Voortgang project bouw 

starterswoningen

Ruimtelijke mogelijkheden 

onderzoeken / overleg met 

betrokkenen / instrument 

grondbeleid daarbij betrekken.

Ruimte Stolk 2 e 

kwartaal 

2015

De vervolglocatie worden opgepakt na de 

Woonvisie (zie ook de antwoorden op de 

motie van het CDA over de Notenbalk).



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).


