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T-332 WELZIJN september 2017 Plan van aanpak Storytelling Koster toezegging R 20-04-2017 De wethouder zegt toe dat een plan van aanpak zal worden 

voorgelegd aan de werkconferentie Sociaal Domein, zodat 

kan worden vastgesteld of aan de informatiebehoefte van de 

werkconferentie wordt voldaan.

De werkconferentie heeft in april als input voor het plan van aanpak meegegeven 

dat clienten moeten worden betrokken. Inmiddels staan de interviews met clienten 

gepland. De werkconferentie wordt eind juni geinformeerd over de voorlopige 

bevindingen. Vanaf juli maakt dit onderdeel uit van de evaluaties Sociaal Domein.

afgedaan

P-055 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving: mogelijk 

maken kleine windturbines

raadsvoorstel ja ja Haring motie Procesrib 16R.00570 over het spoorboekje klimaatneutraal 2030 is op 7 oktober 

aangeboden aan de raad. Het spoorboekje kan in juni 2017 worden besproken en 

betrokken worden bij het juni-overleg. Svz per 23-5: punt kan eraf: actieplannen 

liggen ter besluitvorming voor. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-

00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-

Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-

windturbines.pdf

open

P-038 MIDDELEN september 2017 Oprichten ICT coöperatie Woerden, 

Eindhoven, Boxtel

raadsvoorstel ja (februari) ja ja Ten Hagen C 22-11-2016

IB 11-05-2017

De wethouder zegt toe dat de raad ter bespreking in februari 

2017 een voorstel ontvangt om te besluiten over deelname 

aan de ICT-coöperatie. Daar wordt ook een paragraaf 

opgenomen over de rol van Gemboxx.

Rib 16R.00630 is aangeboden aan de raad en op verzoek besproken op 22 

november. Daarnaast zijn wij met de ICT-cooperatie in gesprek over het inbrengen 

van Cumulus en het beheer van deze applicatie. 

Inmiddels is een ICT-coöperatie opgericht door een aantal gemeenten waaronder 

Eindhoven. Raadsinformatiebijeenkomst (door o.a. Eindhoven) op 2 februari Is 

gehouden. Raadsvoorstel voor toetreding zal in juni of september behandeld 

kunnen worden. Wij willen gezamenlijk optrekken met andere gemeenten die het 

toetredingsproces zijn gestart. Update 11-05: Cyclus gewijzigd naar september.

open

P-046 MIDDELEN september 2017 Bestuursrapportage 2017 raadsvoorstel ja ja Haring P&C-cyclus afgedaan

P-074 MIDDELEN september 2017 Infillmateriaal kunstgrasvelden ja (sept) ja (nov) ja (nov) Stolk raadsbesluit R 20-04-2017 Momenteel wordt beleidscapaciteit vrijgemaakt om het raadsbesluit op een goede 

wijze uit te voeren. Belangrijk onderdeel daarvan is het betrekken van de 

sportverenigingen en andere stakeholders bij dit proces. Mogelijk gevolg van het 

zorgvuldig betrekken van de diverse stakeholders kan zijn dat de planning m.b.t. 

de uitvoering van het raadsbesluit zoals in de toezegging opgenomen niet 

gerealiseerd kan worden. De raad wordt hierover z.s.m. geinformeerd. Status 31/8: 

het project loopt volgens planning. De raadsinformatieavond is op 21 september 

2017. Het raadsvoorstel wordt ter behandeling in november aangeboden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-

proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-

kunstgrasvelden.pdf

open

P-077 WELZIJN september 2017 Gesprek WoerdenWijzer beeldvormende 

bijeenkomst

ja Koster / Haring afgedaan

T-283 RUIMTE september 2017 Verkeersvisie Woerden 2030 raadsvoorstel ja (juni) ja ja Stolk toezegging R 29-09-2016

C 12-10-2016

R 24-11-2016

- De behandeling van de verkeersvisie is door de raad 

aangehouden. Het college zegt toe met de participatiegroep in 

gesprek te treden over zowel de inhoud van de verkeersvisie 

als het proces tot nu toe en de raad binnen afzienbare termijn 

een al dan niet aangepast raadsvoorstel terzake voor te 

leggen.

- Wethouder Stolk zegt toe dat de raad in januari of februari 

2017 een (aangepast) voorstel over de verkeersvisie kan 

behandelen.

RIB 17R.00032 - "… Zoals het er nu uitziet (met uiteraard het voorbehoud van 

bovenstaande), kunnen wij u voor de zomer van 2017 een nieuwe versie van de 

verkeersvisie aanbieden."

Het college verwacht begin juni de verkeersvisie te ontvangen van de 

participatiegroep. Conform afspraak met uw raad zal het college de visie 

ongewijzigd - met eventueel zijn reactie erop in een separate notitie - aan de raad 

doen toekomen.

Update: visie met oplegger college is aan raad gestuurd met RIB 17R.00409 d.d. 6 

juni.

afgedaan

P-097 MIDDELEN september 2017 Dienstverlening: onderbouwing 

investering

R 29-06-2017 "Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de 

voorgestelde investering van € 257.500 in 2018 in 

Dienstverlening de raad ter bespreking in september te 

voorzien van een nadere onderbouwing op basis waarvan de 

raad bij begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan 

maken."

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-

amendement-nieuwe-investeringen-

organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf

open

T-327 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving raadsvoorstel ja ja Haring toezegging C 09-02-2017

C 08-06-2017

R 22-06-2017

R 29-06-2017

De raad krijgt uiterlijk 1 april een overzichtelijk actieplan, 

waarin zo smart en concreet mogelijk wordt ingegaan op 

onder meer

• mogelijke tussenstappen en kengetallen;

• verfijning van de doelstellingen;

• wijze van monitoring daarvan.

Update 8 juni: Wethouder Haring zegt toe dat het college 

inzicht zal geven in de projecten en acties die op dit moment 

worden uitgevoerd en bedacht, mede t.b.v. de 

begrotingsbehandeling (streven om document in september 

aan de raad aan te bieden).

Update 22 juni: Wethouder Haring zegt toe in september de 

verhouding uren/werkbudget op het onderdeel duurzaamheid 

inzichtelijk te hebben gemaakt.

Update 29 juni: Hij zal aangeven hoeveel ambtenaren zullen 

worden aangetrokken voor de verschillende projecten rondom 

duurzaamheid en daarbij de (portee van de) motie als 

belangrijke leidraad gebruiken voor het voorstel daartoe in 

september.

De gevraagde uitvoeringsplannen zijn in september aangeboden aan de raad 

middel RIB 17R.00702. Deze plannen zijn op 19 september jl. In de commissie 

ruimte besproken en zullen bij de raad van 27 september worden besproken. 

open

M-057 RUIMTE september 2017 Opgave duurzame samenleving: motie 

gewijzigde opdracht

ja ja motie R 29-06-2017 Raadsvoorstel (17R.00360) staat geagendeerd in de commissie Ruimte op 14 

september 2017.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/29-juni/20:00/m-4-motie-

duurzaamheid-opdracht-voor-gewijzigd-voorstel-

aangepast-nav-eerste-termijn.pdf

open

T-339 RUIMTE september 2017 Inzet koopgarantmiddelen raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 16-05-2017 Wethouder Stolk zegt toe dat een raadsvoorstel over de 

aanwending van de teruggevorderde koopgarantmiddelen 

volgt.

Raadsvoorstel (17R.00360) is op 23 mei door het college vastgesteld en 

aangeboden aan de raad. Het voorstel staat geagendeerd in de commissie Ruimte 

op 14 september 2017.

open

T-345 RUIMTE september 2017 IBOR ja Ten Hagen raadsbesluit C 06-06-2017

R 22-06-2017

- 6/6: Wethouder Ten Hagen gaat in op het onderwerp IBOR. 

Dit onderwerp komt in september terug te bespreking.

- 22/6: College en raad maken de afspraak om in september 

de systematiek IBOR / Uitvoeringsplan Spelen te bespreken 

en daarna de financiële consequenties gekoppeld aan het 

beleid in oktober.

- 29/6: Het college de opdracht te geven om met betrekking 

tot de voorgestelde investeringen in 2018 met betrekking tot 

IBOR van € 2.000.000 en Uitvoeringsplan Spelen 2018-2029 

van € 300.000 de raad ter bespreking in september te 

voorzien van een nadere onderbouwing van deze beide 

investeringen op basis waarvan de raad bij 

begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan maken.

Informatiebijeenkomst gepland op 21 september.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-6-

amendement-voorbehoud-ibor-en-uitvoeringsplan-

spelen.pdf

afgedaan

T-349 RUIMTE september 2017 Onderzoeksopdracht Westelijke randweg raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 08-06-2017 Wethouder Stolk geeft aan dat Procap alleen de 

inventariserende ronde doet. Die leidt tot een raadsvoorstel in 

september. De raad bepaalt daarmee de invulling van het 

vervolg.

Raadsvoorstel aangeboden voor september (17R.00677) open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-6-amendement-voorbehoud-ibor-en-uitvoeringsplan-spelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-6-amendement-voorbehoud-ibor-en-uitvoeringsplan-spelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-6-amendement-voorbehoud-ibor-en-uitvoeringsplan-spelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-6-amendement-voorbehoud-ibor-en-uitvoeringsplan-spelen.pdf
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P-079 RUIMTE september 2017 Toekomst recreatieschap Stichtse 

Groenlanden en oprichting routebureau

raadsvoorstel ja ja Stolk college RIB (17R.00395) in juni aangeboden aan Raad. Daarin wordt een raadsvoorstel in 

september aangekondigd. Het raadsvoorstel over de wijziging van GR 

(17R.00473) is op 22 augustus 2017 behandeld in het college en aangeboden aan 

de raad. Voor de instelling van het routebureau wordt door betrokken partijen een 

convenant gesloten in het 4e kwartaal van 2017. Dit is een collegebevoegdheid om 

dit aan te gaan. 

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

en-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-

mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-

tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf

open

M-050 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: Motie Kaderbrief Ferm Werk 

en voorbereiding debat begroting 2018 

Ferm Werk

Koster motie R 23-02-2017 • Bovengenoemde vragen en uitgangspunten worden expliciet 

meegenomen in de begroting 2018 van FermWerk.

• Voordat de raad gaat spreken over de begroting 2018 van 

FermWerk en daar een zienswijze op gaat vaststellen, de 

raad te voorzien van inhoudelijke informatie die de raad in 

staat stelt om op de genoemde vragen en uitgangspunten een 

volwaardig debat te voeren en besluiten te nemen."

- Motie is ter kennis van Ferm Werk gebracht met de vraag deze mee te nemen in 

de voorbereiding van de begroting 2018. Inmiddels heeft het dagelijks bestuur 

Ferm Werk een beleidsarme begroting opgesteld. De raad heeft een raadsvoorstel 

zienswijze bij deze begroting ontvangen. Dat raadsvoorstel staat geagendeerd 

voor de raadsvergadering van 24 mei 2017. 

- Gekoppeld aan T-347 (nieuw begroting FW)

Ferm Werk heeft naar aanleiding van de zienswijzen die zijn uitgebracht een 

nieuwe begroting opgesteld. In die begroting is de motie van de raad van Woerden 

en de zienswijze van Woerden verdisconteerd. Op 6 juli heeft het AB Ferm Werk 

deze begroting vastgesteld. Deze nieuwe begroting zal via een Rib met de raad 

worden gedeeld, eventuele behandeling in september cyclus. Update 29-8: 

Commissie en Raad september. RIB 17R.00492.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-

kaderbrief-fermwerk.pdf

afgedaan

P-065 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: zienswijze begroting 2018 raadsvoorstel ja ja Koster verbonden 

partijen

- Behandeling tijdens Ferm Werk brede raadsinformatiebijeenkomt op 6 april en 

vervolgens in de mei cyclus. Raadsvoorstel is aangeleverd en geagendeerd

- Gekoppeld aan T-347 (nieuw begroting FW) en M-050 (motie mbt kaderbroef 

Ferm Werk 2018).                                                                                                                                     

- Update 29-8: Behandeld in college op 22-8. Commissie en Raad september. RIB 

17R.00492

afgedaan

T-347 WELZIJN september 2017 Ferm Werk: aangepaste begroting 2018 RIB Koster toezegging C 07-06-2017 Wethouder Koster meldt met betrekking tot Ferm Werk dat er 

wordt nu gewerkt aan nieuwe begrotingen, waarin de 

opvattingen van de raad zijn verwerkt. Een nieuwe begroting 

komt tijdig naar de raad toe ter vaststelling.

Commissie en Raad september. RIB 17R.00492. afgedaan

T-351 MIDDELEN september 2017 Openstaande vraag: eigendomssituatie 

ICT-coöperatie

Ten Hagen toezegging C 12-09-2017 afgedaan

M-052 MIDDELEN oktober 2017 Motie juni-overleg: openbare orde in de 

dorpen en wijken van Woerden

ja Molkenboer motie R 20-04-2017 Behandeld bij debat veiligheid op 19 september. Krijgt een vervolg bij P-069. 

Mogelijk een vervolg bij begrotingsbehandeling.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-

openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-

woerden-1.pdf

open

P-096 MIDDELEN oktober 2017 Gesprek organisatieontwikkeling Pr 20-06-2017 Start in september in Presidiumverband, daarna periodiek 

gesprek in gepaste setting om aansluiting te vinden over de 

gewenste ontwikkelingen.

Vindt plaats op 4 oktober 2017. open

T-343 MIDDELEN oktober 2017 Openstaande vraag jaarstukken 2016: 

toelichting stand van zaken 

zwemdiploma’s

Stolk toezegging C 16-05-2017 De vraag om een toelichting op de stand van zaken 

zwemdiploma’s wordt schriftelijk beantwoord.

De raad is op 21 september geinformeerd d.m.v. 17R.00764 afgedaan

T-245 MIDDELEN oktober 2017 Ambtelijke samenwerking Oudewater Molkenboer toezegging R 16-12-2015

C 11-04-2017

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden 

geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

- Seinstra van de Laar heeft de evaluatie aan beide colleges aangeboden. In de 

evaluatie wordt tevens een aantal handreikingen gedaan. De colleges van 

Woerden en Oudewater spreken elkaar op 4 april a.s. in een thema bijeenkomst. 

In de themabijeenkomst van beide colleges wordt gesproken over de evaluatie en 

de hierin opgenomen handreikingen. De raad zal hieromtrent nader worden 

geïnformeerd.

RIB 17R.00414 is op 15 juni ontvangen.

- Op verzoek van de agendacommissie is de RIB geagendeerd ter bespreking in 

oktober.

open

P-085 MIDDELEN oktober 2017 Jaarverslag / evaluatie HUP 2017 RIB Molkenboer begroting Aanlevering eind augustus
programmabegroting 2017-2020

afgedaan

T-263 RUIMTE oktober 2017 Duurzaamheid onderwijs RIB Haring toezegging C 08-03-2016

C 19-01-2017

De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met 

de portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van 

duurzaamheid in het onderwijs op de agenda te zetten in de 

overleggen met de scholen.

19-01-2017: Commissielid Weerelts vraagt naar de status van 

de toezegging. Het college zal de vraag schriftelijk 

beantwoorden.

In mei 2016 heeft het onderwerp op de agenda van het overleg met de 

schoolbesturen gestaan.  Vervolgens is er in de loop van 2016 en 2017 

afstemming geweest over verschillende duurzaamheidszaken. Deze worden tbv de 

RIB op een rijtje gezet. Het opleveren van deze RIB heeft vertraging opgeleverd 

door de inspanningen om de lange termijn actieplannen en activiteitenplannen 

2018 tijdig op te leveren. Streven is erop gericht de RIB in september aan te 

kunnen bieden. 

Commissie Ruimte heeft op 14-9 besloten dat geen RIB gemaakt hoeft te worden.

afgedaan

T-312 WELZIJN oktober 2017 Evaluatie regieondersteuning RIB Koster toezegging C 07-12-2016 Wethouder Koster zegt toe dat de evaluatie m.b.t. de 

regieondersteuning (zodra beschikbaar) ter kennisname aan 

de raad wordt gezonden.

Conform voorstel gewijzigde begroting wordt de raad in Q2 geïnformeerd over 

regieondersteuning.

RIB 17R.00374 is op 5 september aangeboden aan de raad.

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

en-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-

uitvoering-van-de-onafhankelijke-

regieondersteuning-merged.pdf

afgedaan

P-082 WELZIJN oktober 2017 Onderzoeksbegeleiding 

cliëntervaringsonderzoeken

RIB Koster begroting RIB 17R.00416 is op 1 september aangeboden aan de raad.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-

brieven/17r-00416-rib-resultaten-

clientervaringsonderzoek-van-jeugd-en-wmo-

merged.pdf

afgedaan

T-350 WELZIJN oktober 2017 Openstaande vraag: ontwikkelingen 

Careyn

Koster toezegging R 22-06-2017 De heer Bakker stelt vragen over de ontwikkelingen en zorgen 

omtrent de Careyngroep. Wethouder Koster geeft aan dat ze 

zeer binnenkort een gesprek heeft met het bestuur van 

Careyn. Zij zal de vragen van de VVD meenemen in het 

overleg met het bestuur. De wethouder zal de beantwoording 

met de raad delen. Mocht Careyn de vragen niet kunnen 

beantwoorden, dan volgt de beantwoording i.v.m. 

capaciteitsproblemen na het reces.

Op 24 augustus is er een gesprek tussen de wethouder en Careyn. Daarna volgt 

terugkoppeling naar de raad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-

zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf

afgedaan

M-053 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: voortzetting 

vriendschapsband Steinhagen 

Molkenboer motie R 20-04-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-

voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf

open

P-095 WELZIJN oktober 2017 Begroting 2018-2021: verwerken 

doelstellingen armoedebeleid

Koster raadsbesluit R 22-06-2017 In de raad is door wethouder Koster verteld dat het voorliggende raadsbesluit meer 

als een principebesluit gezien moest worden; namelijk dat Woerden overgaat op 

een andere aanpak van armoedebestrijding. In het uitwerkingsplan worden meer 

concrete doelstellingen opgenomen. Die kunnen dus pas voor het eerst in de 

begroting 2019 opgenomen worden. Desondanks heeft de gemeenteraad met het 

amendement ingestemd. Daarom wordt er ook nog het e.e.a. in de begroting 2018 

verwerkt, maar in feite zie je daar alleen dat het principebesluit verwoord wordt. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-

output-op-armoedebeleid-2.pdf

open

M-058 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: fonds grote 

infrastructurele werken

ja ja motie R 29-06-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-

fonds-infrastructurele-werken.pdf

open

M-042 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: stabiele 

vermogenspositie gemeente Woerden

Haring motie R 27-10-2016 is in Audit Commissie behandeld op dinsdag 7 februari 2017.

Bij de begroting 2018 – 2021 wordt hierop teruggekomen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-

vermogenspositie-aangepast.pdf

open

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motie-kaderbrief-fermwerk.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/vvd-inzake-zorgelijke-ontwikkelingen-careyn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/amendement-output-op-armoedebeleid-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
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M-044 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: Inwoners rekenen 

mee

Haring motie R 27-10-2016

C 16-05-2017

16-05: wethouder Haring geeft aan dat er een passage over 

wordt opgenomen hierover in de begroting en dat er een 

bestand beschikbaar wordt gesteld waarmee inwoners nog 

kunnen rekenen met de begroting. 

In het college van 11 april wordt een presentatie gegeven over de burgerbegroting. 

Afhankelijk daarvan worden voorstellen gedaan.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-

rekenen-mee.pdf

open

P-047 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021 raadsvoorstel ja ja ja Haring P&C-cyclus Is op 21 september aangeboden aan de raad. open

P-073 MIDDELEN oktober 2017 Organisatieontwikkeling ja Molkenboer begroting
programmabegroting 2017-2020

open

P-080 RUIMTE oktober 2017 Het nieuwe inzamelen: resultaten RIB Stolk begroting We houden u periodiek op de hoogte over de 

scheidingsresultaten

Resultaten Q1 2017 staan in RIB 17R.00300 d.d. 9 mei 2017. 

Daarnaast is op 16/8/2017 een RIB (17R.00481) verzonden met antwoorden op 

art.40-vragen (n.a.v. 17R.00300).

Inmiddels is (ingekomenstukkenlijst d.d. 29-9-2017) de RIB met resultaten Q2 in 

uw bezit (17R.00740).

RIB 17R.00300 d.d. 9 mei 2017

gewijzigd

T-337 WELZIJN oktober 2017 Financieel overzicht gevolgen uitstel 

lancering Cumulus

Koster toezegging IB 11-05-2017 Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 11 mei wordt 

toegezegd dat de raad een overzicht krijgt van de financiële 

gevolgen van het uitstel van de lancering van Cumulus 

(gepland 1 juli) met 3 maanden wordt uitgesteld.

open

T-346 MIDDELEN oktober 2017 Feitenrelaas ParkeerService Stolk toezegging C 08-06-2017 De wethouder zegt toe dat de raad een feitenrelaas ontvangt, 

waarin ook de relatie wordt gelegd met de beoogde financiële 

voordelen van ParkeerService.

RIB 17R.00729 is op 22 september aan de raad aangeboden. afgedaan

T-179 RUIMTE november 2017 Straatwerk Dammolen-Middelmolen 

Harmelen

RIB Ten Hagen toezegging C 05-02-2015  De onderhandeling met de eigenaar is in de afrondende fase beland. Zodra er 

besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de vaststellingsovereenkomst 

ondertekend. De gemeenteraad wordt met een specifieke RIB over dit dossier 

geïnformeerd. We verwachten deze in oktober aan te kunnen bieden, maar dit kan 

later worden, omdat we van een externe partij afhankelijk zijn.

open

T-348 RUIMTE november 2017 Uitwerking kaders visie Middelland ja (sept) ja (okt) ja (okt) Ten Hagen toezegging C 08-06-2017

R 22-06-2017

R 29-06-2017

- In een notitie wordt de nadere uitwerking van de visie en 

kaders meer in detail weergegeven; 

- De raad blijft aangehaakt bij de voortgang van de uitvoering 

van de visie en de besteding van de financiële middelen 

(onder andere voorbereidingskrediet); 

- Er wordt een sub-lokale woonvisie opgesteld m.b.t. het 

gebied Middelland; 

- De raad kan nog kaders stellen voor de uitwerking van de 

visie.

- 22/6 Wethouder Ten Hagen ziet mogelijkheden om in 

september mondeling de raad te informeren over de nadere 

kaders en daarna gezamenlijk het vervolg te bepalen (zo 

mogelijk in oktober een voorstel aan de raad voor te leggen).

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

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

besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf

open

P-026 RUIMTE november 2017 Consultatie over vormgeving bastions informatie 

bijeenkomst

ja Ten Hagen C 14-10-2015 Plan voor bastions wordt uitgewerkt conform Singelplan (vastgesteld in 2014). 

Presentatie was voorzien voor infobijeenkomst. Op verzoek van de raad wordt dit 

een locatiebezoek in september.

Vanwege volle raadsagenda verplaatst naar november

open

P-063 WELZIJN november 2017 Uitkomsten werkconferentie Sociaal 

Domein

Koster C 24-01-2017 Op 28 juni is er een slotbijeenkomst waarin de resultaten tot nu toe worden 

besproken. De werkconferentie komt  op 5 september nog 1 keer bij elkaar om het 

conceptprogramma voor de begroting 2018 te bespreken. Bespreking van de 

werkvorm 'Werkconferentie' vindt plaats in de volgende vergadering van het 

presidium.

open

T-267 RUIMTE november 2017 Evaluatie Hondenbeleid RIB Ten Hagen toezegging C 14-04-2016 - Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld 

om maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te 

geven. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt 

hierover in april 2017 een Rib.

- In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake 

het hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 

2016-april 2017), zodat de raad onder meer kan vernemen 

wat er met de aanbevelingen is gedaan.

- De uitvoering van de afspraken met het dorpsplatform Zegveld is in mei 2017 

afgerond. In juni zijn de inwoners hierover geïnformeerd via 'De Berichtgever' en 

een lokale nieuwsbrief. De raad ontvangt z.s.m. na het reces een RIB. 

- Wethouder Ten Hagen meldt in de commissie van 9 februari 2017 dat de 

evaluatie in september besproken kan worden. Daarin wordt eveneens de stand 

van zaken met betrekking tot de individuele locaties genoemd.

Update 22/8: RIB + evaluatierapport volgt eerste helft september.

Update 25/9: behandeling kan helaas niet in oktober plaatsvinden - wel in 

november - doordat de (externe) onderzoeker een ernstig ongeluk heeft gehad. 

gewijzigd

T-332 MIDDELEN november 2017 Overzicht boetes snelheidsovertredingen Molkenboer R 30-03-2017 De burgemeester zegt toe de raad binnen afzienbare tijd een 

overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen te 

verstrekken (over enkele jaren uitgespreid). T.z.t. wordt nader 

op het onderwerp teruggekomen.

open

P-064 MIDDELEN november 2017 Regionale Samenwerking Molkenboer C 17-01-2017 Op verzoek van de commissie Middelen wordt het onderwerp 

op de LTA geplaatst en het college verzocht om ter 

voorbereiding een RIB over het onderwerp op te stellen, 

conform de toelichting in het agenderingsverzoek van het 

CDA.

Met de behandeling van de Regionale Economische Koers in oktober en een Rib 

over de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden, heeft de raad twee stukken over 

de belangrijkste regionale partners. Onze doelen en aanpak met deze twee 

belangrijkste partners kan hiermee worden verhelderd.  Het verzoek van het CDA 

handelt ook over de samenwerking met Stichtse Vecht, Bodegraven Reeuwijk en 

Nieuwkoop en de EBU en wat onze strategie hiermee is.  De RIB over 

samenwerking wordt hiermee aangevuld. In totaal komen er dan 3 stukken: 1 

raadsvoorstel REK, 1 RIB AGW (over subsidie PZH voor AGW agenda 

gebiedsgericht werken) en 1 RIB over regionale samenwerking. RIB 17R.00752 is 

op 21 september aangeboden aan de raad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Commissie-Middelen/2017/17-

januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-

januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-

regionale-samenwerking-en-verzoek-

raadsinformatiebrief.pdf

open

M-046 WELZIJN november 2017 Actieplan tegen voedselverspilling in 

Woerden

Haring motie R 27-10-2016 RIB over stand van zaken wordt in november 2017 aangeboden. Hierin zijn de 

opbrengsten verwerkt van de sessie met ondernemers en andere partijen die eind 

september word gehouden. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-

voedselverspilling-in-woerden.pdf

gewijzigd

P-029 MIDDELEN november 2017 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel ja ja Stolk begroting Aangeboden als RIB 17R.00774 op 21 september 2017.
programmabegroting 2017-2020

open

T-352 RUIMTE november 2017 Openstaande vraag: quick wins 

straatverlichting

Ten Hagen toezegging C 12-09-2017 Naar aanleiding van een vraag uit de commissie zegt 

wethouder Ten Hagen toe de raad nog te informeren over 

mogelijke quick wins op het gebied van openbare verlichting.  

toegevoegd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00300-rib-afvalscheidingsresultaten-1e-kw-2017-en-p90-norm-mbt-pmd-inzameling-in-zakken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/17-06-22-besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/17-06-22-besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/17-06-22-besluitenlijst-raadsvergadering-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m17-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
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T-341 WELZIJN november 2017 Capaciteitsproblemen Sociaal Domein Koster toezegging C 17-05-2017 - Wethouder Koster zegt toe dat er vóór 1 juni een overzicht 

komt van de gevolgen van de beleidscapaciteitsproblemen in 

het Sociaal Domein voor de acties uit de termijnagenda. (juni: 

afgedaan)

- Daarnaast zal zij de gemeentesecretaris vragen om de raad 

regelmatig te informeren over de capaciteitsproblemen 

(september)

- Update 07-06: De wethouder geleidt de vraag over het 

oplossen van de werkdruk in het Sociaal Domein door naar de 

gemeentesecretaris.

Op 31 mei heeft wethouder Koster een bericht naar de raad gestuurd inzake de 

gevolgen van de capaciteitsproblemen. Status 4/9: de raad wordt in september 

middels een RIB op de hoogte gesteld. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-

wethouder-koster-inzake-gevolgen-

capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-

termijnagenda.pdf

open

P-043 RUIMTE november 2017 Groenvisie Singel raadsvoorstel ja ja Ten Hagen C 14-10-2015

C 17-11-2016

Aangehouden totdat het college de financiële consequenties 

van de drie scenario’s in beeld heeft gebracht. Daarna kan de 

raad een definitieve keuze maken over het sfeerbeeld 

groenvisie bomen Singel. Wethouder De Weger geeft aan dat 

de raad in het eerste kwartaal van 2017 de financiële 

doorrekening (op hoofdlijn) tegemoet kan zien.

Na bespreking op 17 november 2016 aangehouden tot 1e kwartaal 2017. 

Vanwege wethouderswisseling en aanvullende onderzoeken aangepast naar 

september. N.a.v. agendacommissie en aanpassing voorstel aangepast naar 

oktober. Update 21/9: verplaatst naar november.

gewijzigd

M-036 WELZIJN november 2017 Pilot Praktijkondersteuners Jeugd-GGZ RIB Haring motie R 27-10-2016 De huisartsen voeren samen met onderzoeksbureau Raedelijn een onderzoek uit 

naar hun samenwerking (Hagro). Op basis van de aanbevelingen uit het onderzoek 

willen de HA de samenwerking met de gemeente vormgeven. De POH GGZ valt 

onder die samenwerking. Status 4/9: De huisartsen (van de Hagro. 

huisartsengroep Woerden) hebben alle tijd en aandacht nodig gehad voor de 

spoedzorg (plan voor gedeeltelijk behoud van de HAP). Momenteel wordt een 

bestuurlijk overleg gepland over samenwerking gemeente met huisartsen inzake 

het onderwerp jeugdzorg /jeugd-GGZ. Agendering mogelijk in raadscyclus 

december.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-

praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf

gewijzigd

P-088 WELZIJN november 2017 Uitvoering nota cultuurbeleid RIB Koster begroting Q3 2017 RIB wordt in september verstuurd. Agendering mogelijk in raadscyclus oktober. 

18/9 aangepast naar november

programmabegroting 2017-2020
open

P-089 WELZIJN november 2017 Bibliotheekbeleid nieuwe stijl RIB Koster begroting Q3 2017 Afhankelijk van informatievoorziening door bibliotheek. In dit geval mogelijk 

vertraging. Beoogd voor oktober. Update 29-8: RIB wordt in september verstuurd. 

Agendering mogelijk in raadscyclus oktober. 18/9 aangepast naar november

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

g%20gemeente%20woerden%202017-2020%20-

%20definitief.pdf

open

T-266 WELZIJN november 2017 Ferm Werk: Onderzoek inwoners 

afgewezen aanvragen

RIB Koster toezegging C 09-03-2016 De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het 

onderzoek, dat in de tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar 

de situatie van inwoners waarvan de aanvraag door Ferm 

Werk is afgewezen.

Het onderzoek wordt - naar verwachting in het najaar - uitgevoerd door Ferm 

Werk. Afhankelijk daarvan zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst. 

Update 27-10: naar verwachting wordt de raad in december 2016 geinformeerd. 

Update 20-11: Onderzoek door Ferm Werk is nog niet gestart. In het kader van de 

resultaatafspraken 2017 zullen met Ferm Werk afspraken gemaakt over uitvoering 

en rapportage voor de zomer. 

Update 19-1  Door capaciteitsproblemen is het Ferm Werk niet gelukt het 

onderzoek uit te voeren. In de resultaatafspraken 2017 is het onderzoek 

opgenomen voor het eerste halfjaar. Dit staat vermeld in de RIB over de 

resultaatafspraken 2017 Ferm Werk die naar de raad is gestuurd (17R.00017 d.d. 

17-1-2017).

Update 10-07: onderzoek vindt plaats na de zomer. Rib met resultaten kan uiterlijk 

in november worden besproken in de raad. Update 29-8: Commissie en Raad 

september. RIB 17R.00492. Update 14/9: op 14 september zijn de cijfermatige 

resultaten van Ferm Werk ontvangen. RIB wordt op 26-9 behandeld in college. 

Middels deze RIB wordt de raad in kennis gesteld van de cijfermatige resultaten 

voor de oktober-cyclus. Update 18/9 aangepast naar november.

gewijzigd

P-060 MIDDELEN november 2017 Bijeenkomst raad / college / 

participatiegroep

ja Stolk 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.

De raadsleden Bom en Van Meijeren nemen het initiatief voor een bijeenkomst 

over de rol van de raad in participatietrajecten.

open

P-104 WELZIJN november 2017 Rekenkamercommissie rapport 

Jeugdzorg

Eventueel te behandelen in samenhang met evaluaties Sociaal Domein toegevoegd

P-007 WELZIJN november 2017 Ferm Werk: governancestructuur raadsvoorstel Koster toezegging C 02-12-2015

C 20-09-2016

02-12-2015: met een voorstel naar de raad te komen waarin 

wordt getracht de ‘democratische balans’ te herstellen in de 

relatie tussen Ferm Werk en de deelnemende gemeenten. 

Update 20-09-2016: Wethouder Koster geeft dat de raad/commissie nog in 2016 

het voorstel kan bespreken. Update 26-10: Rib 16R.00634 met stand van zaken 

governance is aangeboden aan de raad. Vervolgactie na de zomer 2017, zie ook 

Rib 16R.00643. Update 10-07-17: aanpassing governancestructuur en GR volgt 

nadat duidelijkheid is ontstaan over businessmodel en positionering Ferm Werk 

binnen sociaal domein (nav discussie over begroting Ferm Werk 2018). Eind 

augustus ontvangt de raad een toelichtende Rib (17R.00492). Conform RIB naar 

november 2017.

open

P-098 WELZIJN november 2017 Onderwijshuisvesting: scenario's inzet 

middelen

RIB Haring begroting Collegebehandeling 5 september. Advies zal zijn om de RIB naar de raadscyclus 

van november te verschuiven consensusoverleg scholen. De reactie van de 

scholen kan dan meegenomen worden. 

programmabegroting 2017-2020
open

P-087 WELZIJN november 2017 Evaluaties sociaal domein raadsvoorstel Koster begroting De evaluaties (staat van Woerden), zijn gestart. Vanuit de raad en de 

participatieraad is een afvaardiging in de begeleidingscommissie. Agendering 

mogelijk voor de raadscyclus van november.

programmabegroting 2017-2020
open

M-021 MIDDELEN november 2017 Open data RIB Ten Hagen motie R 29-10-2015 In de begroting 2017-2020 zijn beleidsimpulsen opgenomen. Één daarvan is ‘Open 

Data’. Dit houdt in dat voor 2017 € 50.000,- beschikbaar gesteld is om onderzoek 

te doen om zo veel mogelijk aan de motie te voldoen. Doordat open data een 

relatie heeft met onder andere Big Data en Smart Cities moet hier beleid voor 

ontwikkeld worden. Er is in Q2 een start gemaakt met het schrijven van een 

startnotitie door de gegevensmakelaar. Inmiddels is er een concept klaar.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-

minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf

open

P-037 RUIMTE november 2017 Planvorming Exercitieveld RIB Ten Hagen 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 (najaar 2017). Update: RIB 17R.00445 met 

eerste resultaten van de behandeling is aan raad verzonden (ingekomen 

11/7/2017). Eind van het jaar volgt opnieuw een RIB met nadere resultaten.

gewijzigd

P-078 MIDDELEN november 2017 Update Nota Kloppende Binnenstad raadsvoorstel ja ja Haring bestuursakkoor

d 2016-2017

Zie RIB 17R.00392. Volgens Bestuursakkoord 2017: De actualisering van de nota 

Kloppende Binnenstad, de visie op de supermarktstructuur en de visie op de 

horeca worden in 2017 opgesteld en via een integraal voorstel aan de raad 

aangeboden. De raad bespreekt deze drie beleidsvisies in samenhang, om tot een 

integrale afweging en definitief besluit te komen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingeko

men-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-

kloppende-binnenstad.pdf

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Welzijn/2017/07-juni/20:00/bericht-wethouder-koster-inzake-gevolgen-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-voor-termijnagenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m3-motie-pilot-praktijkondersteuners-jeugd-ggz.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
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vorming
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vorming
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datum tekst toezegging status link gewijzigd

T-316 MIDDELEN november 2017 Toetsmoment burgemeester 

gebiedsontzegging

RIB Molkenboer R 21-12-2016 De burgemeester zegt toe in de beleidsregels op te nemen 

dat bij het voornemen tot het opleggen van een 

gebiedsontzegging door de politie 's nachts of in het weekend 

contact wordt gezocht met de burgemeester voor een 

toetsmoment, eventueel via de IBS-systematiek.

Het bedoelde toetsmoment is aan de beleidsregels toegevoegd (besluit college 27-

12-16). De raad zal jaarlijks in Q4 met een RIB worden geinformeerd over de 

opgelegde gebiedsontzeggingen

open

P-101 MIDDELEN november 2017 Belastingverordeningen 2018 raadsvoorstel Haring P&C-cyclus open

M-054 RUIMTE november 2017 Motie grip op gebiedsontwikkeling 

Snellerpoort / mobiliteit als uitgangspunt 

nieuwbouwwijken

informatie 

bijeenkomst

ja Ten Hagen motie R 30-05-2017 In Raadsinformatiebijeenkomst over Middelland komt er en doorkijk over de 

ontwikkeling Snellerpoort, nadere uitwerking volgt. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/30-mei/20:00/motie-grip-op-

gebiedsontwikkeling-snellerpoort-2.pdf

open

P-076 RUIMTE november 2017 Oprichten werkconferentie 

Omgevingswet / werksessie 

experimenten aanloop omgevingswet

Ten Hagen begroting IB 11-05-2017
programmabegroting 2017-2020

open

P-086 WELZIJN december 2017 Armoedebeleid: uitwerkingsplan n.a.v. 

scenariokeuze raad 

RIB Koster begroting In de raadsvergadering van 22 juni heeft de raad het college 

opgedragen om scenario 3 uit te werken

Planning: verzending RIB oktober, agendering mogelijk voor de raadscyclus van 

november. Update 2/10: aangepast naar december.

programmabegroting 2017-2020
open

P-069 MIDDELEN december 2017 Debat aanpak preventie en veiligheid 

Woerden

ja Molkenboer C 14-03-2017

C 06-06-2017

 Onderwerp is aan de orde geweest in de commissievergadering van 19 

september. Krijgt een vervolg in december/januari waarbij ook betrokken partijen 

worden uitgenodigd,

gewijzigd

M-056 RUIMTE december 2017 Motie woningbouw Harmelen Ten Hagen motie R 24-05-2017

R 22-06-2017

- Het college zegt toe de planvorming rondom de woningbouw 

in Harmelen voortvarend te zullen oppakken en de raad een 

integrale invulling van alle beoogde locaties voor te leggen.

- 22/9: Zodra plannen Open Poort-kerk voldoende 

stevig/haalbaar lijken, wordt de raad geïnformeerd, zo 

mogelijk via het reeds toegezegde totaaloverzicht in oktober.

- Het college zal de raad in oktober 2017 via een RIB informeren over de ingezette 

en gemaakte acties naar aanleiding van het besluit in de motie. De raad bepaalt 

vervolgens of er behoefte is aan een nadere agendering. Agendacommissie 21/9: 

betrekken bij jaarbrief Wonen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-gewijzigd-

ter-vergadering-woningbouw-harmelen.pdf

open

P-016 RUIMTE december 2017 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel ja (sept) ja (Q2-

2017)

ja (Q2-

2017)

Haring begroting Update 21-09: verplaatst naar december 2017
programmabegroting 2017-2020

gewijzigd

M-043 MIDDELEN december 2017 Publieksvriendelijke openingstijden Molkenboer motie R 27-10-2016

C 16-05-2017

16-05: burgemeester Molkenboer geeft aan dat dit onderwerp 

terugkomt in het kader van de dienstverlening. Termijn kan op 

juni worden gezet.

NB dit onderwerp is gesplitst in openstelling 'stadhuis' (zie M-043) en 

openingstijden milieustraat. Over dat laatste gaat het hier.

In RIB 17R.00740 (in uw bezit) is aangegeven dat de bezoekersenquête zal leiden 

tot gewijzigde openstellingstijden, m.n. dat een avondopenstelling gerealiseerd zal 

worden. Over de nadere invulling daarvan ontvangt u in november een RIB.

Update 18/9 - gewijzigd naar december.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m10-motie-

publieksvriendelijke-openingstijden.pdf

gewijzigd

P-010 MIDDELEN december 2017 Beleidskader voor Straatverlichting + 

Lichtplan Binnenstad

raadsvoorstel ja ja Ten Hagen begroting - Wegens vacature (die inmiddels wel is ingevuld) is de oplevering naar september 

2017 doorgeschoven. De formulering van de kaders voor het Lichtplan Binnenstad 

is met Stadshart en BBW besproken. 

- Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het aangekochte areaal is er 

als extra tussenstap een inventarisatie van het totale  areaal uitgevoerd. Dit heeft 

enkele maanden in beslag genomen waardoor behandeling in december 

plaatsvindt.

programmabegroting 2017-2020
gewijzigd

P-034 RUIMTE december 2017 Beheerplannen groenblauw, wegen, 

gladheid en verlichting

RIB Ten Hagen begroting Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en 

water. In verband met verandering van portefeuillehouder is besluitvorming in 

college aangehouden. Daarna wordt de raad geïnformeerd via een RIB. Op 

verzoek wethouder is aanlevering uitgesteld naar december i.v.m. met diverse 

aanpassingen.

programmabegroting 2017-2020
open

P-067 RUIMTE december 2017 Gemeentelijk waterbeleidsplan 2018-

2022

raadsvoorstel ja ja Ten Hagen begroting RIB 17R.00245 aangeboden met drie kwaliteitsscenario's voor het Gemeentelijk 

Waterbeleidsplan 2018 - 2022. Agendacie. heeft 24/5 verzocht om een 

raadsvoorstel. Vaststelling van het nieuwe GWP in december 2017 (vigerende 

beleidsplan is wettelijk verplicht) is alleen mogelijk als in juli-augustus het 

beleidsplan werd geschreven. Door vertrek van de vorige portefeuillehouder had 

het proces al vertraging opgelopen. Daarom heeft het college 27/6 zelf gekozen 

voor scenario 2. Tijdens de inspraakperiode in september/oktober heeft de 

gemeenteraad alsnog de gelegenheid om op het concept beleidsplan te reageren. 

Voordat het definitieve beleidsplan in november middels een raadsvoorstel ter 

vaststelling naar de gemeenteraad wordt gestuurd.

programmabegroting 2017-2020
gewijzigd

T-342 MIDDELEN december 2017 Pilot parkeren: uitkomsten en evaluatie Stolk toezegging C 16-05-2017 De resultaten van de evaluatie van de pilot parkeren komen 

op korte termijn naar de raad toe, zo mogelijk voor de zomer. 

Onderzoek wordt in oktober herhaald, daarna volgt een raadsvoorstel dat in 

december behandeld kan worden. Dit staat verwoord in RIB 17R.00323 

(ingekomen 11 juli 2017). Toegevoegd aan M-059

afgedaan

M-059 MIDDELEN december 2017 Pilot parkeren: verlenging pilot, 

uitkomsten en evaluatie

Stolk motie R 29-06-2017 De resultaten van de evaluatie van de pilot parkeren komen 

op korte termijn naar de raad toe, zo mogelijk voor de zomer. 

Onderzoek wordt in oktober herhaald, daarna volgt een raadsvoorstel dat in 

december behandeld kan worden. Dit staat verwoord in RIB 17R.00323 

(ingekomen 11 juli 2017).

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

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

verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf

toegevoegd

P-081 RUIMTE december 2017 Standplaatsverordening raadsvoorstel Haring begroting Actualiseren standplaatsenverordening in overleg met 

standplaatshouders en winkeliersverenigingen

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-090 MIDDELEN december 2017 Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel Haring begroting Q4 2017
programmabegroting 2017-2020

toegevoegd

P-091 RUIMTE december 2017 Evaluatie van aanbesteding en uitvoering 

baggeren

RIB Haring begroting Q4 2017
programmabegroting 2017-2020

toegevoegd

P-092 RUIMTE december 2017 Verkeersontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard

RIB Stolk begroting Q4 2017 Definitieve tracékeuze is vanwege hoger beroep van THC vertraagd. 

Gemeente is in januari 2017 in gelijk gesteld, waarna de inhoudelijke 

voorbereiding weer gestart is. Er komt dit jaar wel nog een RIB met stand 

van zaken.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-093 RUIMTE december 2017 Strategische woningbouwplanning en 

monitoring prestatieafspraken (= 

jaarbrief wonen)

informatie 

bijeenkomst

Ten Hagen en 

Stolk

begroting Q4 2017 Jaarlijks ontvangt de raad via een RIB de Jaarbrief wonen met als bijlagen de 

Strategische woningbouwplanning en de jaarmonitor prestatieafspraken. De 

Jaarbrief wordt toegelicht aan de raad in de informatiebijeenkomst op 7-12-2017

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-094 WELZIJN december 2017 Haalbaarheidsonderzoek openbaar 

onderwijs in de kernen 
RIB Haring begroting Q4 2017 RIB wordt op 21 november 2017 door het college behandeld. Agendering mogelijk 

in raadscyclus december.

programmabegroting 2017-2020
toegevoegd

P-084 WELZIJN december 2017 Evaluatie investeringsfonds RIB Koster college Q4 2017 Raad december toegevoegd

P-102 WELZIJN december 2017 Overgang Wlz-Wmo: beleid op 

wetswijziging

RIB Koster college Q4 2017 toegevoegd

P-103 WELZIJN december 2017 Oriëntatie op Integrale KindCentra RIB Haring college Q4 2017 RIB wordt op 21 november 2017 door het college behandeld. Agendering mogelijk 

in raadscyclus december.

toegevoegd

P-100 WELZIJN december 2017 Visie Beschermd Wonen en 

Maatschappelijke Opvang (U16)

raadsvoorstel ja ja ja Koster toegevoegd

P-070 RUIMTE december 2017 Herstructurering schuifruimte ja (sept) Haring, Ten 

Hagen

begroting - Voor zomer is de raad geinformeerd middel RIB 17R.00410. Op 7 september 

raadsinformatiebijeenkomst met beeldvormend onderdeel. Vanaf januari 2018 tot 

aan verkiezingen bespreken potentiele schuifruimtelocaties.

- In het 4e kwartaal 2017 wordt het 'Plan van Aanpak Herstructurering' aangeboden

- In januari tot maart 2018: discussiekeuze (schuifruimte)

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

/begroting%20gemeente%20woerden%

202017-2020%20-%20definitief.pdf

gewijzigd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-mei/20:00/motie-grip-op-gebiedsontwikkeling-snellerpoort-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-mei/20:00/motie-grip-op-gebiedsontwikkeling-snellerpoort-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/30-mei/20:00/motie-grip-op-gebiedsontwikkeling-snellerpoort-2.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-gewijzigd-ter-vergadering-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-gewijzigd-ter-vergadering-woningbouw-harmelen.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
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T-290 RUIMTE februari 2018 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 

& Ontwikkeling luchtkwaliteit

RIB Haring toezegging C 07-10-2016

C 17-11-2016

- Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over 

de resultaten van metingen die mogelijk in gezamenlijkheid 

met Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Utrecht 

uitgevoerd kunnen worden.

- Wethouder De Weger zegt toe om met een 

raadsinformatiebrief te komen over onder meer de 

ontwikkeling van de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen.

RIB 17R.00370 is op 15 september 2017 aan de raad aangeboden. Conform de 

RIB wordt uiterlijk februari 2018 geinformeerd over de resultaten uit de andere 

gemeenten.

gewijzigd

P-083 WELZIJN maart 2018 Subsidiebeleidsregels ? Koster ? college Q4 2017 Het actualiseren van de subsidiebeleidsregels staat op de planning voor Q1 2018. 

Dit in verband met het bepalen van de maatschappelijke opgaven en het maken 

van presatieafspraken.

toegevoegd

T-330 RUIMTE maart 2018 Nationale Boomfeestdag Ten Hagen toezegging C 16-03-2017 Woerden zal volgend jaar meedoen aan de Nationale 

Boomfeestdag Op 21 maart 2018 wordt weer meegedaan aan de Nationale Boomfeestdag

open

P-099 MIDDELEN september 2018 Onderzoek openingstijden 

dienstverlening

Molkenboer RIB 17R.00420 Q3 2018 Cf. RIB wordt in Q3 2018 het onderzoek uitgevoerd.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-

de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-

publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf

open

T-271 RUIMTE geen termijn Grondexploitatie Brediusboerderij Koster 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.

Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging. Planning wordt 

herzien. Stichting Landgoed Bredius is nog beizg met planvorming. Eind 2017 

wordt een RIB geschreven

open

M-031 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: fietsverkeer 

Steinhagenseweg

Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie. Deze actie wordt 

opgepakt na de vaststelling van de Verkeersvisie.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-

steinhagenseweg.pdf

gewijzigd

M-032 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: oplaadpunten e-bikes Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie. Deze actie wordt 

opgepakt na de vaststelling van de Verkeersvisie.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m-3-motie-

oplaadpunten-e-bikes.pdf

gewijzigd

M-037 WELZIJN geen termijn Vermindering valongevallen ouderen Koster motie R 27-10-2016 Update 28-8-17: Raedelijn is ism de gemeente trekker van het project 

Valpreventie. Ook VeiligheidNL sluit aan voor advies. Begin september start de 

projectgroep om vorm te geven aan de uitvoering. Verschillende partijen vanuit 

Woerden zijn hierbij betrokken.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-

valongevallen-ouderen.pdf

open

M-040 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: verwijderen onnodige en 

overbodige verkeersborden

Stolk motie R 27-10-2016 Motie: raad draagt het college op:  De verwijdering van onnodig en overbodig door 

de gemeente geplaatste verkeersborden in de gehele gemeente Woerden in het 

kader van de wijk-voor-wijkaanpak bij de uitwerking van de verkeersvisie mee te 

nemen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-

onnodige-en-overbodige-verkeersborden-

aangepast.pdf

open

M-045 WELZIJN geen termijn Zorg op het MBO Koster motie R 27-10-2016 In september zijn er gesprekken tussen het Mbo Woerden, de gemeente Woerden 

en zorgaanbieders om deze vorm van voorliggende jeugdhulp (pilot) in het najaar 

2017 te realiseren.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m15-motie-zorg-op-het-

mbo.pdf

open

M-055 WELZIJN geen termijn Motie huisartsenpost Woerden Koster motie R 30-05-2017 In juli is de raad bijgepraat door de aanbieders van spoedzorg over het 

verplaatsen van de HAP naar Leidsche Rijn en over hun onmogelijkheden om in 

Woerden iets van spoedzorg te behouden. Over de voortgang van de activiteiten 

die de wethouder ontplooit voor spoedzorg in Woerden informeert zij de raad in de 

eerste helft van september.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-

huisartsenpost-woerden.pdf

open

P-041 AUDIT geen termijn Externe deskundige in kader van 

grondexploitaties

ja raad A 13-10-2015 Organisatie bij griffie. open

P-059 WELZIJN geen termijn Ontwikkeling De Hallen Haring Is behandeld in de informatiebijeenkomst van 1 december 2016. In het voorjaar 

2017 (i.v.m. daglicht) wordt op locatie een bijeenkomst gepland, waarbij de 

initiatiefnemers, raadsleden/fractieassistenten, de verantwoordelijk 

portefeuillehouders en de bij het onderwerp betrokken ambtenaren worden 

uitgenodigd. Heeft plaatsgevonden op 23 mei.

open

P-075 RUIMTE geen termijn Kaders vestiging crematorium ja ja Haring begroting
programmabegroting 2017-2020

open

T-282 RUIMTE geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen Ten Hagen 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-284 RUIMTE geen termijn Verkeersvisie: Fietsactieplan, 

parkeerbeleid woonwijken, 

uitvoeringsplannen

raadsvoorstel ja ja Stolk 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. 

Deze actie wordt opgepakt na de vaststelling van de verkeersvisie. open

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m4-motie-vermindering-valongevallen-ouderen.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-onnodige-en-overbodige-verkeersborden-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-onnodige-en-overbodige-verkeersborden-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-onnodige-en-overbodige-verkeersborden-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m6-motie-verwijderen-onnodige-en-overbodige-verkeersborden-aangepast.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/24-mei/20:00/motie-huisartsenpost-woerden.pdf
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