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Portefeuille-

houder

Stand van zaken

jan-16 Nieuwe Marktverordening Middelen mrt-16 ? Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" is vastgesteld door het 

college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Hierop volgt het opstellen van de verordening in het eerste 

kwartaal van 2016. 

november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja mei-16 ?

jan-15 Verlichtingsplan (Binnenstad) Middelen mei-16 ? De formulering van de kaders is gereed en wordt met Stadshart en BBW besproken. Behandeling in 

commisie en raad kan in mei '16 plaatsvinden.

sep-15 Proef cameratoezicht Middelen ja jan-16 Molkenboer Voorstel naar raad dec 15; is januari geworden

okt-15 Voorstel interactie burger - overheid Middelen ja feb-16 Stolk raad d.d. 16 december 2015: - Interactieve bijeenkomst: één avond voor Woerden zegt ja, tenzij én 

‘gebiedsgericht werken’ waarbij de raads- en commissieleden worden uitgenodigd om plannen of casussen 

aan te leveren voor de bijeenkomst of mee te helpen/denken met de organisatie van de avond.

jun-16 Recreatiebeleid Middelen ja mrt-16 Stolk Zie ook toezegging 220

mrt-16 Maart-Overleg Middelen ja mrt-16 ? Auditcommissie 8 september 2015: Maart: focus op doelstellingen die we willen bereiken (wetende dat er 

mogelijk nog veel (financiële) onzekerheden zijn in die fase van het begrotingsproces); Vanuit collegezijde 

wordt aangegeven dat februari/maart 2016 een inzicht in wettelijke en niet-wettelijke taken beschikbaar is. 

Die kan mede als start van het begrotingsproces fungeren.

mei-16 Jaarrekening 2015 Middelen ja mei-16 ?

jun-16 Juni-Overleg Middelen ja jun-16 ? Auditcommissie 8 september 2015: Juni: focus ligt op de financiële vertaling van die doelstellingen.

sep-16 Bestuursrapportage Middelen ja sep-16 ?

okt-16 Programmabegroting Middelen ja okt-16 ?

nov-16 Evaluatie samenwerking U-10 Middelen nee nov-16 Molkenboer Afgesproken op 18 november 2015 tijdens vergadering cie Middelen.
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Nr. Oorsprong Onderwerp Toezegging Commis-sie Portefeuille-

houder

eerste 

deadline

deadline Stand van zaken

100 21-05-2014 

commissie 

agendapunt 8

Rib (14R.00147) inzake Factsheet 

regulering wietteelt

De burgemeester zegt een kaderstellende notitie toe die in de loop van de nieuwe 

bestuursperiode samen met de raad wordt opgesteld.

Middelen Molkenboer mrt-15 feb-16 Het college stelt voor om de toezegging en de gevraagde overzichten 

en informatie mee te nemen in het nieuw te vormen plan van aanpak 

verslavingspreventie. In de tweede helft van 2015 onderzoeken we 

graag samen met de raad welke richting en omvang dit plan moet 

krijgen. In februari wordt een RIB aan de raad aangeboden over 

update Nuchter verstand en recente onderzoeksinformatie 

drugsgebruik.

173 14-01-2015 

commissie 

agendapunt 4

Besluitenlijst d.d. 10 december 2014 

(jumelage initiatiefvoorstel D66)

De commissie besluit om het raadsvoorstel als bespreekstuk te agenderen in de 

raadsvergadering van 17 december 2014. Met het advies om inwoners, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven bij de internationale samenwerking te betrekken, alle directe en 

indirecte kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te maken en deze 

aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

Middelen Molkenboer sep-16 sep-16 Evaluatie medio 2016.

200 23-04-2015 raad 

agendapunt 9

Recreatieterrein Cattenbroek (nieuw 

voorstel inzake recreatie & toerisme)

Wethouder Stolk zegt toe om in oktober 2016 een nieuw voorstel inzake recreatie & 

toerisme naar de raad te zenden. In dit voorstel is ook aandacht voor andere vormen van 

recreatie en toerisme zoals wandelen, Bed & Breakfasts, sloepen en campers.

Middelen Stolk okt-16 okt-16 Voorstel wordt volgens planning opgesteld.

203 20-05-2015 

commissie 

agendapunt 8

Evaluatie uitvoeringsplan integrale 

veiligheid 2014 en doorkijk flankerend 

beleid 2015.

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat hij in september 2015 met een voorstel naar de 

raad komt over het instellen van een proef met cameratoezicht. 

Middelen Molkenboer sep-15 jan-16 Een apart raadsvoorstel voor proef cameratoezicht is in voorbereiding 

. Planning 1-1-2016 van start met proef. 14-10-2015: de burgemeester 

zegt ook een informatiebijeenkomst over het onderwerp toe. 

Informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden. Wordt bespreking 

raadsinformatiebrief 15R.00723 in januari 2016.

220 28-09-2015 raad 

agendapunt 12

Gratis camperplaatsen (15R.00502) De wethouder zegt toe om een gesprek tussen de dorpswethouder en SIVEO te 

organiseren. Het recreatiebeleid wordt voor de zomer van 2016 aan de raad aangeboden. 

En bij drie procedures (raadsbesluiten) wordt de bezwaarprocedure gecombineerd om de 

zaken te vergemakkelijken en versnellen.

Middelen Stolk ? mrt-16 Recreatiebeleid aangepast in planning cie. Middelen

226 14-10-2015 

commissie 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling programma 1 

Bestuur, dienstverlening en veiligheid

De burgemeester zal samen met de griffier kijken of er weer een contactmoment kan zijn 

met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om te bezien hoe de samenwerking nader 

ingevuld kan worden (Molkenboer).

Middelen Molkenboer ? mrt-16 Besproken in Presidium van 8 december. Organisatie in 

voorbereiding.

227 14-10-2015 

commissie 

agendapunt 9

Begrotingsbehandeling programma 6 

ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Het college zegt een Plan van aanpak woningbouw (statushouders) toe. Middelen Molkenboer feb-16 Het college buigt zich momenteel over een plan van aanpak. 

Motie 27 (van 16-12-2015) wordt zowel bij de planvorming als bij 

de terugkoppeling aan de raad betrokken. Naar verwachting vindt 

deze terugkoppeling in januari, uiterlijk februari plaats

241 05-11-2015 raad 

agendapunt 9

Raadsvoorstel Convenant U-10 Burgemeester Molkenboer zegt namens het college toe dat het college de strekking achter 

de idee van de ingetrokken motie inzake streekvertegenwoordiging in het benaderen en 

gebruiken van de U-10 netwerkorganisatie zal meenemen.

Middelen Molkenboer nov-16 De burgemeester maakt tijdens de commissie middelen van 18 

november (vaststellen termijnagenda) de procesafspraak dat in 

november 2016 de U10 samenwerking wordt geëvalueerd en dat 

de resultaten worden gedeeld met de raad. In planning 

opgenomen.

245 16-12-2015 raad 

agendapunt 13

(Ingetrokken) motie ambtelijke 

samenwerking Oudewater

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. Deze evaluatie zal 

worden gedeeld met de raad.

Middelen Molkenboer dec-16 dec-16

TOEZEGGINGEN
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numm
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Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuilleh

ouder
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8. Raad 30-10-2014 Motie proef Whatsapp / 

strategie social media

Verzoekt het college te komen met een social media strategie. Middelen Molkenboer feb-16 Vanwege de capaciteitsinzet voor de 

vluchtelingenopvang is de notitie vertraagd. De 

verwachting is dat de notitie in januari aan de Raad 

wordt aangeboden. Was oktober 2015.

21. Raad 29-10-2015 Motie open data Zoveel als mogelijk data te publiceren op een open data portal van de gemeente. Middelen Schreurs nov-16 commissie 18 november 2015: deadline op 

november 2016 waarbij de resultaten tot dusver 

worden gedeeld met de raad.

25. Raad 16-12-2015 Motie Woerden zegt ja, 

tenzij…

De interactie inwoner-overheid in te vullen zoals verwoord door wethouder M.H. Stolk in de 

annotatie Woerden zegt: “Ja, tenzij…”  en daarmee op te schuiven van een overwegend 

directieve/coöperatieve gemeente naar een coöperatieve/volgende gemeente.

Middelen Stolk ?

26. Raad 16-12-2015 Motie huisvesting 

vluchtelingen in 

Woerden

Voordat de overname van statushouders uit andere gemeenten aan de orde is, hiervoor met 

een concreet voorstel naar de raad te komen.  Zo snel als mogelijk concrete aantallen te 

huisvesten statushouders te communiceren en er in contacten met landelijke organen op aan 

te dringen dat er sneller dan nu duidelijk is hoeveel statushouders er per gemeente 

gehuisvest moeten gaan worden. Geen onomkeerbare besluiten te nemen zonder daaraan 

voorafgaand met de raad te communiceren, waarbij met name de aanwijzing van eventuele 

noodlocaties aan besluitvorming van de raad (eventueel via een wensen- en 

bedenkingenprocedure) wordt gelaten.

Middelen Molken      

boer

?



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

4-feb-16 Wonen (woningbouwplanning & prestatieafspraken & jaarbrief) Stolk

4-feb-16 Planontwikkeling Defensie-eiland (Midden & Zuid) Schreurs

4-feb-16 Decentralisaties Koster rapport Privacybeleid decentralisaties van de Rekenkamercommissie

4-feb-16 Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel Schreurs aankondiging

4-feb-16 NS - verzamelde data ov chippas in woerden raad aankondiging door de fractie van STERK Woerden

3-mrt-16 Woerden zegt: "ja, tenzij…" Stolk & De Weger was februari.

3-mrt-16 Beleidsplan Schuldhulpverlening Koster

3-mrt-16 BBZ-regeling Koster rapport BBZ-regeling van de Rekenkamercommissie

7-apr-16 Voorjaarsoverleg Rekenkamer - raad

nog in te plannen Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130 (doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september)

nog in te plannen Glasvezel ? doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september 2015

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur ? nav de presentatie op 12 maart 2015

nog in te plannen Externe deskundige in kader van grondexploitaties raad Afgesproken in Auditcommissie 13 oktober 2015; Griffie organiseert.
nog in te plannen Beleidskader bomen (onderhoud/kap/etc.) De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 5 maart 2015. Informatiebijeenkomst voor behandeling in commissie 

en raad.

nog in te plannen Woerden Ruimtelijk: bestemmingsplannen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid inclusief doorkijk Omgevingswet

Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015, inplannen na de zomer

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

nog in te plannen Planvorming Exercitieveld De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 11 november 2014: voordat college besluit neemt wordt raad 

geïnformeerd in informatiebijeenkomst.

WERKBEZOEKEN

3-feb-16  Werksessie dorps- en wijkplatforms raad

15-mei-16 Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden raad Op locatie. Wordt 15 maart 2016

12-feb-16 Werkbezoek aan AVU raad Begin 2016, op een vrijdagmiddag. Onder voorbehoud op 12 februari 2016


