PLANNING
Datum

Onderwerp

Commissie
Middelen
Middelen
Middelen

Door naar
raad
ja
ja
ja

Portefeuillehouder
Duindam
Molkenboer
Molkenboer

Algemene opmerkingen

Middelen

nee

Molkenboer

Middelen
Middelen

ja
ja

Duindam
Duindam

Vervolg discussie inzake Verbonden Middelen ja
partijen
Kaderstellende notitie n.a.v.
Middelen ja
discussie in commissie d.d. 21 mei
2014 over Rib (14R.00147) inzake
Factsheet regulering wietteelt

Duindam

Afgesproken tijdens raadsvergadering 30 januari 2014. Wordt betrokken
bij toezegging 78. Als onderlegger zullen vragen 6,7 en 8 uit de
rondvraag van het CDA (cie middelen 12-02-2014) schriftelijk worden
uitgewerkt. Planning: in mei in de raad
De invulling van het junioverleg is afhankelijk van de coalitievorming.
Toezegging vragenhalfuur raad 28-11-2013 n.a.v. vragen CDA. Is in
consultatieronde besproken in commissievergadering maart 2014. Definitieve
bespreking / vaststelling is aangekondigd voor najaar 2014
Zie ook toezegging 84.

mei-14 Jaarrekening 2013
juni-14 Jaarstukken en projecten VRU
juni-14 Preventie- en Handhavingsplan i.k.v.
Drank- en Horecawet
juni-14 Debat wietteelt / softdrugsbeleid
(regulering en certificering)

okt-14 Begroting 2015
november-14 beleidskader voor Straatverlichting

nog in te plannen
Nog in te plannen

geagendeerd voor juni
behandeld in meicyclus
geagendeerd voor juni

Molkenboer Zie ook toezegging 100

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
11
28-02-13 Rondvraag
Parkeerbeleid
30
18-09-13
Lijst van der Does
inzake verstoring openbare
orde

Toezegging

Commissie

In overleg
met devan
ondernemers
wordt
Naar
aanleiding
de vragen van
raadslid Middelen
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).

Portefeuillehouder
Duindam
Molkenboer

Stand van zaken
Zie rib
13R.00217
Nog
geen
gespreksverslag
van de politie ontvangen.
Herinnering gezonden.

31

18-09-13 Bespreking rib project achilles
en project nuchter verstand

Portefeuillehouder Molkenboer zegt toe om Middelen
bij het afsluiten van een nieuw convenant
de raad te informeren en een nieuwe actie
(‘drugsbrief’) aan te kondigen bij de raad.

Molkenboer

Zie ook toezegging 14
Nog geen nieuwe actie door
de politie gepland

55

13-11-13 Rondvraag D66 cameratoezicht Naar aanleiding van de vragen van raadslid Middelen
Koeienmarkt
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.

Molkenboer

Wordt meegenomen met de
excursie aan Ijsselstein op
24 juni. Zie ook toezegging
79

66

18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm
Werk

Duindam

In februari 12/2 besproken
in de cie. Middelen . Rib
(14R. 00036) inzake notitie
Verbonden Partijen

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

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
77
15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale
veiligheid 2014

78

15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale
veiligheid 2014

79

15-01-14 rv uitvoeringsplan integrale
veiligheid 2014

80

15-01-14 rv wijziging APV ivm
paracommerciële verordening

Toezegging

Commissie

Stand van zaken

Middelen

Portefeuillehouder
Molkenboer

Wat gaat Woerden doen tegen huiselijk
geweld? Hier komt de burgemeester nog
apart op terug na overleg met wethouder
Koster.
De burgemeester zegt toe dat naar
aanleiding van aanpassing van landelijk
beleid inzake coffeeshops
(ingezetenencriterium), het gemeentelijk
beleid wordt aangepast.
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

Wordt juni 2014

Middelen

Molkenboer

Wordt juni 2014 (update cie
middelen 12-02-2014). Zie
ook toezegging 55.

De burgemeester zegt toe om in mei of juni Middelen
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).

Molkenboer

Geagendeerd juni

Er wordt een jaarprogramma
voor communicatie gemaakt.

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
84
12-02-14 Notitie Verbonden Partijen

85

27-02-14 Mondelinge vragenhalfuur,
serie van VVD over
"vuurwerkbrug" Kamerik

86

27-02-14 Vuurwerkvrije Zone

99

28-05-14 Rekenkamercommissie
rapport WWB / Ferm Werk

Toezegging

Commissie

Portefeuillehouder
Duindam

Stand van zaken

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat,
Middelen
gelet op de fase waarin het
opsporingsonderzoek naar de daders zich
bevindt, de brug op korte termijn zal worden
hersteld.
Burgemeester Molkenboer zegt toe met de Middelen
dorps- en wijkplatforms het gesprek aan te
gaan over een vuurwerkvrije zone.

Molkenboer

Het herstel is uitgevoerd en
de nieuwe brug is op 28
maart opgeleverd.

De raad ontvangt najaar 2014 een
Middelen
raadsvoorstel inzake Verbonden Partijen.
In dit voorstel worden eveneens de vooren nadelen opgesomd van het zitting
nemen van een raadslid in een Algemeen
Bestuur van een Verbonden Partij.

Duindam

Zie ook toezegging 84

Zie 'nog in te plannen' bij
planning

De wethouder zegt toe om de gedane
Middelen
opmerkingen mee te nemen. De nog
openstaande vragen van STERK Woerden
worden beantwoord als de fractie de vragen
mailt naar de wethouder.

Molkenboer

100

21-05-14 Rib (14R.00147) inzake
De burgemeester zegt een
Factsheet regulering wietteelt kaderstellende notitie toe die in de loop
van de nieuwe bestuursperiode samen
met de raad wordt opgesteld.

Middelen

Molkenboer

101

21-05-14 Rondvraag CDA inzake
drugsoverlast Nassaupark
Harmelen bij monde van
raadslid Hollemans.

Middelen

Molkenboer

Burgemeester Molkenboer belooft zijn
beantwoording ook op schrift naar de
raad te zenden.

De vragen van STERK
Woerden zijn beantwoord.
Na de verkiezingen (nieuwe
raad, nieuw college) is een
tweede bespreking mogelijk.
Voor een ruwe weergave van
de opmerkingen wordt
verwezen naar de
besluitenlijst van de
betreffende vergadering.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum

Onderwerp

Portefeuillehouder

Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
19-jun-14

Ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden

Molkenboer

Vindt plaats in Oudewater

18-sep-14

Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid

Schreurs

18-sep-14

Hoe werkt een hoofdlijnenakkoord

Raad

18-sep-14

Bestemmingsplan en plan MER Buitengebied Harmelen

Schreurs

16-okt-14
tweede kwartaal 2014

Ontwikkelingen en systematiek MPG
Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij
transitiearrangement jeugdzorg

Schreurs
Koster

nog in te plannen (rondom
zomer 2014)
nog in te plannen
nog in te plannen
nog in te plannen

Huurdebat

Schreurs

Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden
Update organisatieontwikkeling
Doorlopen regionaal crisisplan

Van Tuijl
Molkenboer
Molkenboer

Was 13 februari, is vanuit collegezijde
uitgesteld naar 18 september
Ervaringen uitdelen met raadsleden uit
Leiden
Uitkomsten plan MER bespreken met de
raad
Afgesproken tijdens inwerkprogramma
Toezegging wethouder Koster tijdens
behandeling transitiearrangement jeugdzorg
d.d. 6 november 2013
Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-22014
Afgesproken tijdens inwerkprogramma

WERKBEZOEKEN
juni-14

Werkbezoek IJsselstein inzake cameratoezicht. Toegezegd
Molkenboer
tijdens bespreking rv inzake wijziging APV nav paracommerciële
verordening cie middelen d.d. 15 januari 2014.

Zie toezegging 32 cie middelen

Zie ook toezeggingen 55 en 79

