PLANNING
Datum

Onderwerp
december-12 Brieven Ombudsman
maart-13 Notitie Financial Good Governance

april-13 Raadsinformatiebrief inzake
implicaties Wet houdbaarheid
overheidsfinanciën
mei-13 Jaarrekening 2012
juni-13 Samenwerking Oudewater Woerden
juni-13 Juni-Overleg

juni-13 Uitwerking samenwerkingsmodel
Oudewater - Woerden
juni-13 Zienswijze arhi-procedure
herindeling Provincies
november-13 Toelichting politiecijfers
Nog in te plannen

Natura2000 en Nieuwkoopse
Plassen

Commis- Door naar Portefeuille- Algemene opmerkingen
sie
raad
houder
Middelen nee
Molkenboer Planning is indicatief. Bespreking is afhankelijk van geactualiseerde
verkeersonderzoeken die mee worden genomen in de bespreking.
Middelen
Duindam
Wordt besproken in maart in de auditcommissie en geagendeerd voor de
procedurevergadering Middelen van maart en/of april 2013. Aangekondigd in
Programmabegroting 2012.
Middelen nee
Duindam
Informatieverzoek 19-09-2012 van de commissie om de actuele situatie van
de Wet hof, relevant voor de begroting (implicaties) van de gemeente
Woerden, weer te geven in een RIB. Zodra er meer duidelijkheid over is
(waarschijnlijk na de kabinetsformatie).
Middelen ja
Duindam
Middelen ja
Molkenboer Aangekondigd in rib 13R.00025. Betreft een raadsvoorstel waarin de
juridische vorm wordt vastgesteld waarin de samenwerking dient plaats
te vinden.
Middelen ja
Duindam
Veranderagenda 2014 en verder wordt het thema. Het college zal de raad
informeren en voorstellen doen naar aanleiding van onder meer het
kabinetsbeleid (Rutte II). Toegezegd in de begrotingsraad van 1 november
2012.
Middelen
Molkenboer Was november / januari. Voor de zomer komt onomkeerbaar besluit.
Middelen ja

Molkenboer

Middelen nee

Molkenboer Twee keer per jaar licht de politie de cijfers toe in de commissie.

Middelen nee

Duindam

Informatieverzoek d.d. 13 -02-2013 commissie inzake Natura2000
Nieuwkoopse Plassen (op de hoogte brengen van de stand van zaken,
inclusief risico’s): de wethouder was bezig met informatie, maar door
recente ontwikkelingen niet meer actueel. Het is wachten op de
totstandkoming van het (nieuwe) beheerplan. De wethouder zegt toe dat
de raad op de hoogte wordt gehouden. Na definitieve duidelijkheid
schriftelijke informatie. Tot die tijd wil de wethouder indien nodig de
commissie mondeling informeren.

Middelen
tweede kwartaal-13 Verordeningen inzake Drank- en
horeca (in ieder geval de APV en
wettelijk verplichte verordening
paracommerciële (kantines, ed)
instellingen)
voorjaar-13 RIB inzake personeelslasten in relatie Middelen
tot de opgelegde bezuinigingen

ja

Molkenboer

N.a.v. bespreking 16 januari 2013 RIB (12R.00430) inzake Invoering nieuwe
Drank- en horecawetgeving aangekondigd.

nee

Schreurs

Op DLIS (Rib 13R.00053)

