
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

februari-14 Wijziging APV inzake growshops Middelen ja Molkenboer ?

februari-14 Risicomanagement inclusief 

verbonden partijen

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

februari-14 Voorstel inzake aanpassingen 

reserves (begroting)

Middelen ja Duindam Aangekondigd en afgesproken in de vergadering van de Auditcommissie 

van 9 januari 2014.

februari-14 Toelichting politiecijfers Middelen nee Molkenboer Bijeenkomst gepland op 11 februari 2014. Zie kalender Ris.

februari-14 beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja Duindam Toezegging vragenhalfuur raad 28-11-2013 n.a.v. vragen CDA

februari-14 ODRU Begroting 2014 Middelen ja Duindam AB-vergadering van 12 december 2013 ter beschikking wordt gesteld 

aan cie/raadsleden. De Begroting 2014 ODRU is op 12 december 

binnengekomen en staat op de lijst ingekomen stukken (gepubliceerd 

RIS d.d. 18 december 2013). Het Plan van Aanpak ODRU kan op dit 

moment nog niet worden toegezonden omdat bespreking in AB ertoe 

heeft geleid dat het plan nog wordt aangepast; zodra het beschikbaar is 

wordt het toegezonden aan cie/raad.

juni-14 Jaarstukken en projecten VRU Middelen ja Molkenboer Op 20 mei informatiebijeenkomst, in juni-cyclus de formele stukken.

juni-14 Preventie- en Handhavingsplan i.k.v. 

Drank- en Horecawet

Middelen ja Molkenboer

juni-14 Eerste Bestuursrapportage 2014 Middelen ja Duindam

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.

Nog in te plannen Debat wietteelt / softdrugsbeleid 

(regulering en certificering)

Middelen nee Molkenboer Afgesproken tijdens raadsvergadering 30 januari 2014.



Datum 

afdoening

Concern-

zaken

Team



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

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

14 30-05-13 Motie rechtmatige aanpak 

harddrugsgebruik (ingetrokken) 

/ project Achilles

De strekking van de motie wordt betrokken 

bij evaluatie; de evaluatie wordt gedeeld 

met de raad (eventueel vertrouwelijk); tot 

die tijd worden  er geen nieuwe 

vergelijkbare acties op touw gezet.

Middelen Molkenboer

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 Aan de toezegging is geen 

termijn meegegeven.

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 Zie ook toezegging 14

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

32 18-09-13 Bespreking rib consultatie 

regionaal crisisplan 

Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe om 

tijdens een informatiebijeenkomst het 

regionaal crisisplan door te lopen met de 

raad.

Middelen Molkenboer Zie ook in te plannen bij 

informatiebijeenkomsten

34 26-09-13 Lokaal Veteranenbeleid De burgemeester zegt toe in overleg te 

treden met het Comité 4 en 5 mei om te 

bezien of er ruimte in het programma kan 

worden gemaakt om aandacht te schenken 

aan veteranen. Hij koppelt dit t.z.t. terug.

Middelen Molkenboer

49 31-10-13 Businesscase samenwerking 

Oudewater - Woerden

De raad wordt jaarlijks voldoende uitgebreid 

en volledig geïnformeerd over de 

voortgang, de risico’s en de gemaakte 

uitgaven met betrekking tot de ambtelijke 

samenvoeging Oudewater – Woerden.

Middelen Molkenboer

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



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

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 februari

68 11-12-13 Commissiebehandeling 

jaarstukken 2012 ODRU

Plan van aanpak en begroting 2014 worden 

12 december 2013 besproken in het 

Algemeen Bestuur van de ODRU. Na 

vaststelling worden deze zo spoedig 

mogelijk met toelichting toegezonden aan 

de commissie.

Middelen Duindam januari/februari worden de 

stukken verwacht. Zie 

planning voor nadere 

duiding.

76 15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014

De burgemeester zegt een 

raadsinformatiebrief toe inzake de inzet 

van SUS-wachten (project vanaf 29 

maart) in de binnenstad tijdens 

uitgaansavonden.

Middelen Molkenboer

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 Molkenboer

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

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 Zie ook 

informatiebijeenkomsten 

en werkbezoeken (nog in 

te plannen)



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

80 15-01-14 rv wijziging APV ivm 

paracommerciële verordening

De burgemeester zegt toe om in mei of 

juni het preventiebeleid te bespreken 

met de raad (bevestiging eerdere 

toezegging en reeds opgenomen in de 

planning). Hier kan dan ook aandacht 

worden geschonken aan het convenant 

Veilig Uitgaan en trainingen aan 

schenkers van alcohol. En ook aandacht 

voor strengere handhaving (bijv. direct 

intrekken van drankvergunning bij 

geconstateerde overtreding).

Middelen Molkenboer mei/juni



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

11-feb-14 Informatieavond toelichting politiecijfers 2013 Molkenboer Op locatie (politiebureau Houttuinlaan)

Toekomst beheer & exploitatie 

binnensportaccommodaties

Koster

Resultaten extern onderzoek verkeersdoorstroming 

Rembrandtlaan

Van Tuijl Mogelijk naar januari (conform toezegging 

wethouder op 7-11-2013)

8-apr-14 Brandweerkazernes / VRU Molkenboer Informatiebijeenkomst op 8 april, formele 

zienswijzen/bedenkingen-procedure in 

april en/of mei-cyclus.

nog in te plannen “Integrale Sociale Domein Cursus” voor de nieuwe raad Koster Bij bespreking rv 13R.00427 inzake 

integraal beleidsplan d.d. 8 jnaurai 2014 

aangegeven dat er in juni een cursus 

wordt georganiseerd.

nog in te plannen Werkbezoek IJsselstein inzake cameratoezicht Molkenboer Toegezegd tijdens bespreking rv inzake 

wijziging APV nav paracommerciële 

verordening cie middelen d.d. 15 januari 

2014.

nog in te plannen Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs Was 13 februari, is vanuit collegezijde 

uitgesteld.

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

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

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

WERKBEZOEKEN

apr-14 Gesprek Onderwijsveld (LEA) introductieprogramma raad 2014

13-feb-14


