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P-009 MIDDELEN juni 2016 Visie "Naar een proactieve samenwerking"

Notitie Dorps- en wijkplatforms

Voorstel interactie burger-overheid

T-276 Wijkplatforms (De wethouder zegt toe om in een reeds geplande Rib 

over de wijkplatforms de suggestie van het CDA mee te nemen om te kijken naar 

de eventuele bureaucratische complexiteit bij het aanvragen van een 

participatiebudget.)

raadsvoorstel ja (juni) ja (mei) ja (juni) Stolk 15-10-2014

R 16-12-2015

Rib 16R.00159 over “naar een proactieve samenwerking” is aan de raad aangeboden als 

onderdeel van 'Woerden zegt ja, tenzij'.

P-002 MIDDELEN september 2016 2 Proef parkeren

"Op basis van de reacties uit de raad zegt de wethouder toe om in 

september een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de 

scenario’s 3 en 4 zijn uitgewerkt."

raadsvoorstel ja ja (okt) De Weger raadsbesluit R 29-10-2015

C 08-06-2016

Voorstel over proefparkeren (16R.00355) is op 30-08-2016 behandeld in het college en wordt 

daarna doorgestuurd naar de raad. 

P-050 MIDDELEN september 2016 Bestuursrapportage raadsvoorstel ja ja going concern

P-022 MIDDELEN september 2016 Locatiekeuze en voortgang huisvesting statushouders en opvang 

vluchtelingen

raadsvoorstel ja ja De Weger Raadsvoorstel 16R.00534 (huisvesting Azc) en rib 16R.00528  (andere drie sporen) 

P-028 MIDDELEN september 2016 Stand van zaken Handhaving ja Molkenboer Ingepland voor informatiebijeenkomst van 8 september 2016.

P-045 AUDIT september 2016 Accountantsverklaring bij jaarrekening 2015 ja (audit) ja Geagendeerd voor de auditcommissie van 7 september 2016.

T-281 MIDDELEN september 2016 ICT / Contractbeheer / Inkoop

Raad en college spreken af dat na de zomer tijdens een 

informatiebijeenkomst het onderwerp ICT / contractbeheer / 

samenwerking wordt geagendeerd

ja toezegging R 23-06-2016 De  bijeenkomst is geagendeerd op 8 september.

P-010 MIDDELEN oktober 2016 2.2.1.3 Beleidskader voor Straatverlichting RIB ja ja (Q1-

2017)

ja (Q2-

2017)

De Weger begroting College verzendt naar verwachting Q3 een RIB. Wegens nog in te vullen vacatureruimte 

(beleid/beheerder geel) is de oplevering naar 2017 doorgeschoven

T-173 MIDDELEN oktober 2016 1 Evaluatie Jumelage

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.

raadsvoorstel Molkenboer toezegging C 14-01-2015 Evaluatie medio 2016.

T-280 MIDDELEN oktober 2016 Organisatieontwikkeling

De burgemeester zegt een raadsinformatiebrief toe over 

Organisatieontwikkeling waarin onder andere aandacht wordt besteed 

aan: doelstellingen, verbeterpunten, wat is er al bereikt en waar staan 

we nu, keuzescenario’s voor de raad voor de prioritering van de ‘vrije 

ruimte’ en formatie-uitbreiding Communicatie.

toezegging C 16-06-2016 wordt conform planning uitgevoerd

P-011 MIDDELEN oktober 2016 2.2.1.3 Lichtplan Binnenstad 

(vh verlichtingsplan)

raadsvoorstel ja ja (Q4) ja (Q4) De Weger begroting De formulering van de kaders is met Stadshart en BBW besproken. Planning houdt verband 

met P-010 (beleidskader straatverlichting).

P-033 MIDDELEN oktober 2016 Programmabegroting 2017-2020

Wethouder Haring zegt toe in de begroting een meerjarig perspectief 

van de stelposten op te nemen.

raadsvoorstel C 14-06-2016 Dit wordt opgenomen.

T-279 MIDDELEN november 2016 Bespreking opzet besloten commissie informatieveiligheid (in 

Presidium)

C 08-06-2016

Uit de besluitenlijst van 8 juni 2016: "De commissie is verdeeld over de noodzaak tot het 

opzetten van een besloten commissie voor informatieveiligheid. De commissie besluit 

daarom dat de keuze gemaakt moet worden in het Presidium na de zomer. Vanuit het college 

wordt daarvoor een memo gemaakt over het doel en de taken van deze commissie." Er 

wordt een memo voorbereid om te bespreken in het presidium in oktober.

MIDDELEN november 2016 Najaarsbijeenkomst Rekenkamercommissie-raad ja

P-027 MIDDELEN december 2016 4 Nieuwe Marktverordening raadsvoorstel Haring Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" is 

vastgesteld door het college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Het traject 

duurt langer vanwege de participatie door marktpartijen, maar hierdoor is het eindproduct 

uiteindelijk gedragen en kwalitatief beter. Marktverordening komt in raad december.

M-029 MIDDELEN december 2016 Motie voorbereiding juni-overleg: teruggave afvalstoffenheffing 

(link)

ja ja Stolk motie R 21-04-2016 Teruggave wordt opgenomen in belastingverordening die cf. het reguliere proces tegen het 

einde van het jaar aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden

M-033 MIDDELEN december 2016 Motie verbetering aanstellingsprocedure wethouders (link) motie R 17-05-2016 Actie door griffie/presidium.

T-245 MIDDELEN december 2016 Ambtelijke samenwerking Oudewater

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

evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

Molkenboer toezegging R 16-12-2015 De evaluatie wordt voorbereid. Het raadsvoorstel is behandeld in de commissie Algemeen 

van 24 mei en geagendeerd voor de raad. De raad heeft het voorstel afgewezen. Het college 

gaat met het college van Oudewater een evaluatie uitvoeren.

P-029 MIDDELEN februari 2017 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel Stolk

In juni is een evenementencoördinator aangesteld, die het evenementenbeleid gaat trekken. 

Het is de bedoeling om het beleid samen met organisatoren van evenementen en dorps- en 

wijkplatformen op te stellen. Hier gaat enige tijd in zitten. Naar verwachting kan het voorstel 

aan de raad voor behandeling in februari worden aangeboden.

T-261 MIDDELEN maart 2017 Maart-Rib 2017 RIB Haring toezegging C 08-03-2016

P-038 MIDDELEN ? Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel ja Schreurs

P-041 AUDIT ? Externe deskundige in kader van grondexploitaties ja raad A 13-10-2015 Organisatie bij griffie. 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg/motie-teruggave-afvalstoffenheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Moties-maart-rib-aanloop-juni-overleg/motie-teruggave-afvalstoffenheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/17-mei/20:00/Behandeling-Berenschot-rapport-naar-de-feiten-en-omstandigheden-die-hebben-geleid-tot-het-aftreden-van-wethouder-Duindam/motie-verbetering-aanstellingsprocedure-wethouders.pdf
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T-278 MIDDELEN ? Stand van zaken Gemboxx

- Het college hervat de gesprekken over de ICT-Coöperatie en gaat na 

wat de stand van zaken op dit moment is, alsmede de betrokkenheid 

van Gemboxx daarbij. De raad krijgt daarover een terugkoppeling 

gecombineerd met scenario’s voor de toekomst.

- De raad wordt door het college geïnformeerd of en hoe de gemeente 

de relatie met Gemboxx voortzet.

toezegging R 17-05-2016
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