
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

juni-13 Informatieverzoek CDA inzake positie 

van Woerden in de regio 

(samenwerking en dergelijke)

Middelen nee Molkenboer Samen met rib 13R.00109 inzake Intergemeentelijke samenwerking, en de 

aangekondigde raadsinformatiebrief (in rib 13R.00109) agenderen voor 

bespreking in de Commissie Middelen van mei / juni. In  de aangekondigde 

raadsinformatiebrief staat in ieder geval concrete informatie over: een 

integrale visie, de hoofdlijnen van die visie, gezamenlijke rol Woerden met 

Montfoort, IJsselstein en de Ronde Venen en hoe de raad te betrekken en in 

positie te brengen.

september-13 Wijziging APV inzake growshops Middelen ja Molkenboer

oktober-13 Begroting 2014 Middelen ja Duindam Inclusief uitgewerkte businesscase Oudewater-Woerden (toegezegd in 

commissie middelen van 19 juni 2013)

november-13 Toelichting politiecijfers Middelen nee Molkenboer Twee keer per jaar licht de politie de politiecijfers toe in de commissie.

december-13 Risicomanagement inclusief 

verbonden partijen

Middelen ja Duindam 18 juni 2013 workshop accountant plus begeleiding inbedding P&C 

cyclus

december-13 Tweede Bestuursrapportage 2013 Middelen ja Duindam

januari-14 Uitvoeringsplan integrale veiligheid 

2014

Middelen ja Molkenboer Toegezegd bij behandeling uitvoeringsplan 2013 in de commissie van 22 

mei 2013 dat het volgende uitvoeringsplan eerder besproken zal worden 

door de raad.

mei-14 Jaarstukken VRU Middelen ja Molkenboer Jaarlijkse zienswijze inzake de jaarstukken van de VRU

juni-14 Eerste Bestuursrapportage 2014 Middelen ja Duindam

derde kwartaal-13 Verordeningen inzake Drank- en 

horeca (in ieder geval de APV en 

wettelijk verplichte verordening 

paracommerciële (kantines, ed) 

instellingen)

Middelen ja Molkenboer Derde kwartaal beleidsnota, in vierde kwartaal paracommerciële verordening.

Nog in te plannen Brieven Ombudsman Middelen nee Molkenboer Planning is indicatief. Bespreking is afhankelijk van geactualiseerde 

verkeersonderzoeken die mee worden genomen in de bespreking.

Natura2000 en Nieuwkoopse Plassen Middelen nee Duindam Voor kennisgeving aangenomen gepubliceerd op 19 juni 2013 13R.00165



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

1 29-03-12 Samenwerking BRU-verband De raad ontvangt een Rib inzake de 

gesprekken over voortzetting van de 

samenwerking alsmede het position paper

Middelen Molkenboer Zie agendapunt inzake 

regionale samenwerking 

(informatieverzoek CDA 

planning)

2 16-05-12 Regionale samenwerking De commissie krijgt een uitwerking inclusief 

kostenplaatje van samenwerkingsverband 

U - 10.

Middelen Molkenboer Zie agendapunt inzake 

regionale samenwerking 

(informatieverzoek CDA 

planning)

10 28-02-13 Parkeerbeleid Uit het parkeerbeleid wordt het 

avondparkeren op maandag t/m donderdag 

geschrapt.

Middelen Duindam Zie rib 13R.00217 

gepubliceerd op 19 juni 

2013

11 28-02-13 Parkeerbeleid In overleg met de ondernemers wordt Middelen Duindam Zie rib 13R.00217 13 10-04-13 Duurzaamheid In een volgende verantwoording middels 

een raadsinformatiebrief zal het 

termijneffect (eenmalig of structureel) en 

het bereik (hoeveel mensen worden 

aangesproken / bereikt?) worden 

meegenomen in de verantwoording per 

project. Voorstel hoe verzamelde data 

(warmtescan) gecommuniceerd gaat 

worden richting bevolking. Periode Slok 

afgesloten daar zat een plan onder en op 

basis van ervaringen komt er een 

startnotitie in het najaar van 2013.

Middelen Duindam Gedeelte over warmtescan 

is op 29 mei 2013 

gepubliceerd op RIS met 

nummer 13R.00164

TOEZEGGINGEN



MOTIES
Volg-

nummer

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

Stand van zaken

4 Raad 29-03-2012 Motie statiegeld 

plastic flesjes

Dringend beroep doen op 

Kabinet, via VNG, om 

uitbreiding statiegeldsysteem 

kleine flesjes en blikjes mogelijk 

te maken.

Middelen Duindam Rib (13R.00067) terzake ontvangen, zie 

DLIS

8 Raad 27-06-2013 OZB Het onverwachte structurele 

voordeel voor de gemeente ten 

gevolge van de berekeningsfout 

mbt de vaststelling van de 

verwachte OZB-opbrengst mag 

niet zonder meer structureel in 

de algemene middelen vloeien 

maar dient, als compenserende 

maatregel, onderdeel uit te 

maken van de overwegingen bij 

de vaststelling van de OZB over 

2014.

Middelen Duindam



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

Regionale samenwerking decentralisaties Koster

Beheerplan Bredius; twee presentaties Van Tuijl

14-nov-13 Bijeenkomst OKW, College en Raad over "relatie gemeente 

en bedrijventerreinen

Extern Start om 20:15 uur

Presentatie ziekenhuis Koster Start om 19:30 uur tot 20:15 uur

Voortgang decentralisaties Koster

Jaarbrief Wonen en Locatiemonitor Schreurs

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Schreurs

WERKBEZOEKEN

nog in te plannen Gesprek Klooster / Culturele organisaties plannenin oktober 2013

14-nov-13 Gesprek Ziekenhuis Zie informatiebijeenkomst 14 

november 2013
nog in te plannen Gesprek Onderwijsveld (LEA) introductieprogramma raad 2014

nog in te plannen Gesprek Ondernemers Binnenstad onderdeel van vervolg bestuursuitje 

17-okt-13

12-dec-13


