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M-021 MIDDELEN mei 2017 Open data RIB Ten Hagen motie R 29-10-2015 Onlangs heeft de raad de begroting van 2017-2020 goedgekeurd. Hierin zijn 

beleidsimpulsen opgenomen. Één daarvan is ‘Open Data’. Dit houdt in dat voor 

2017 € 50.000,- is begroot om onderzoek te doen om zo veel mogelijk aan de 

motie te voldoen. Doordat open data een relatie heeft met onder andere Big Data 

en Smart Cities moet hier beleid voor ontwikkeld worden. Er is in Q2 een start 

gemaakt met het schrijven van een startnotitie door de gegevensmakelaar. 

Inmiddels is er een concept klaar.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-

fractie/m-1-motie-open-data.pdf

T-285 MIDDELEN mei 2017 Vragen bij bestuursrapportage 2016: 

Fietsstad en milieuvriendelijk 

bermbeheer

Stolk / Ten 

Hagen

toezegging C13-09-2016 De openstaande vragen inzake over de haalbaarheid van 

Woerden als Fietsstad van het jaar 2016 en het 

milieuvriendelijk bermbeheer worden schriftelijk afgedaan.

T.a.v. Fietsstad 2016: raad is eind 2015 geïnformeerd (15R.00546) dat van 

deelname is afgezien. Tevens is daarin aangegeven dat deelname aan Fietsstad 

2018 zou worden overwogen, afhankelijk van het thema dat bij die verkiezing 

hoort. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten zich niet kunnen aanmelden voor deze 

verkiezing maar dat er een vrije 'verkiezing' wordt gehouden onder inwoners van 

heel Nederland, die daarmee hun gemeente als het ware 'nomineren'. Vraag M. 

van Noort (PW) over extra post voor mileuvriendelijk berm beheer in 

bestuursrapp. (waarom niet onderdeel van de begroting geweest) is schriftelijk 

afgedaan in mei.

afgedaan

T-245 MIDDELEN mei 2017 Ambtelijke samenwerking Oudewater Molkenboer toezegging R 16-12-2015

C 11-04-2017

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden 

geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

Seinstra van de Laar heeft de evaluatie aan beide colleges aangeboden. In de 

evaluatie wordt tevens een aantal handreikingen gedaan. De colleges van 

Woerden en Oudewater spreken elkaar op 4 april a.s. in een thema bijeenkomst. 

In de themabijeenkomst van beide colleges wordt gesproken over de evaluatie en 

de hierin opgenomen handreikingen. De raad zal hieromtrent nader worden 

geïnformeerd.

Update 11-4: Burgemeester Molkenboer geeft aan dat er een raadsinformatiebrief 

in voorbereiding is.

P-009 MIDDELEN juni 2017 Proactieve samenwerking, dorps- en 

wijkplatforms en interactie burger-

overheid

raadsvoorstel ja ja Stolk 15-10-2014

R 16-12-2015

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.

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

aangeboden als onderdeel van 'Woerden zegt ja, tenzij'. Update 5-10-2016: RIB 

16R.00141 is aangeboden en geeft infomatie dat de bureaucratische compexiteit 

voor het doen van aanvragen gering is, maar dat het proces daarentegen 

klantvriendelijk en snel is. Update 27-10-2016: het visiedocument dorps- en 

wijkplatforms zal in Q1 van 2017 aan de raad worden voorgelegd. Update 29-5-

2017: RIB 17R.00294 inzake visie op gebiedsgericht werken is medio mei aan de 

raad aangeboden.

gewijzigd

P-045 MIDDELEN juni 2017 Jaarrekening 2016 raadsvoorstel ja ja Haring P&C-cyclus C 16-05-2017 • De achterliggende stukken waarnaar in beslispunt 2 wordt 

verwezen worden nog toegezonden.

• Een verduidelijkt en verbeterd raadsvoorstel volgt, waarbij 

de beslispunten nog nader worden toegelicht.

gewijzigd

P-069 MIDDELEN juni 2017 Debat aanpak preventie en veiligheid 

Woerden

ja Molkenboer C 14-03-2017 Betreft een door de commissie gewenste bespreking van de 

mogelijke aanpak in Woerden op het gebied van veiligheid, 

preventie en gebiedsgericht werken.

I.o.m. de griffie wordt de bespreking voorbereid. Deze zal nog voor de zomer 

kunnen plaatsvinden.

P-072 MIDDELEN juni 2017 Organisatieontwikkeling ja

T-314 MIDDELEN juni 2017 Integratiecijfers (statushouders) RIB Koster toezegging C 06-12-2016 Wethouder De Weger zegt toe dat de raad op een later 

moment een overzicht met betrekking tot de voortgang van 

integratiecijfers.

T-341 MIDDELEN juni 2017 Inzet saldo jaarrekening t.b.v. sport raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 16-05-2017 Betreft raadsvoorstel herinrichting sportterrein VV Kamerik toegevoegd

T-343 MIDDELEN juni 2017 Openstaande vraag jaarstukken 2016: 

toelichting stand van zaken 

zwemdiploma’s

Stolk toezegging C 16-05-2017 De vraag om een toelichting op de stand van zaken 

zwemdiploma’s wordt schriftelijk beantwoord.

toegevoegd

P-029 MIDDELEN juni 2017 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel ja ja 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. Een eerste bijeenkomst 

met organisatoren is eind september geweest. Vanuit dit overleg is een panel 

gevormd wat o.a. input gaat leveren voor het nieuwe beleid. De komende periode 

zal vooral gebruikt gaan worden om vanuit de verschillende stakeholders input op 

te halen om zo tot een gedragen beleid te kunnen komen. Hier gaat enige tijd in 

zitten vandaar het verplaatsen van het beslismoment. Naar verwachting kan het 

voorstel aan de raad voor behandeling in juli (voor de zomer) worden 

aangeboden.

P-045 MIDDELEN juni 2017 Jaarrekening 2016 met 

accountantsverklaring

ja P&C-cyclus

P-068 MIDDELEN juni 2017 Juni-overleg raadsvoorstel ja ja P&C-cyclus C 14-03-2017 Wethouder Haring zegt toe:

- Bij de investeringen die worden voorgesteld in het juni-

overleg toe te lichten wat de gevolgen zijn voor de 

vermogenspositie;

- De motie voedselverspilling terug te laten komen bij de 

uitwerking bij het onderwerp duurzaamheid.

Beide onderwerpen worden meegenomen.

M-052 MIDDELEN juni 2017 Motie juni-overleg: openbare orde in de 

dorpen en wijken van Woerden

motie R 20-04-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-openbare-

orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-woerden-1.pdf

toegevoegd

M-053 MIDDELEN juni 2017 Motie juni-overleg: voortzetting 

vriendschapsband Steinhagen 

motie R 20-04-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-

voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf

toegevoegd

P-064 MIDDELEN juni 2017 Regionale Samenwerking Molkenboer C 17-01-2017 Op verzoek van de commissie Middelen wordt het onderwerp 

op de LTA geplaatst en het college verzocht om ter 

voorbereiding een RIB over het onderwerp op te stellen, 

conform de toelichting in het agenderingsverzoek van het 

CDA.

In mei ontvangt de raad deze RIB.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/C

ommissie-Middelen/2017/17-

januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-

januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-

regionale-samenwerking-en-verzoek-

raadsinformatiebrief.pdf

M-043 MIDDELEN juni 2017 Publieksvriendelijke openingstijden Molkenboer motie R 27-10-2016

C 16-05-2017

16-05: burgemeester Molkenboer geeft aan dat dit onderwerp 

terugkomt in het kader van de dienstverlening. Termijn kan 

op juni worden gezet.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-

openingstijden.pdf

gewijzigd
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T-342 MIDDELEN september 2017 Uitkomsten pilot parkeren Stolk toezegging C 16-05-2017 De resultaten van de evaluatie van de pilot parkeren komen 

op korte termijn naar de raad toe, zo mogelijk voor de zomer. 

Onderdeel van de evaluatie is het uitvoeren van een 1-meting (de 0-meting is 

voor aanvang van de proef uitgevoerd). Door de voorjaarsvakanties en 

feestdagen eind april en begin mei kon er geen representatieve meting gehouden 

kunnen worden. Begin april vonden we echter te vroeg voor het uitvoeren van de 

1-meting. We hebben hiervoor dus uit moeten wijken naar half mei waardoor 

aanlevering in de juni-cyclus helaas niet meer haalbaar was. De 1-meting is 

inmiddels wel uitgevoerd en we verwachten binnenkort de resultaten. De evaluatie 

volgt dan zo spoedig mogelijk. De verwachting is dat de RIB op 20 juni door ons 

in het college wordt behandeld en daarna zo spoedig mogelijk aan uw raad wordt 

toegestuurd. 

toegevoegd

P-038 MIDDELEN september 2017 Oprichten ICT coöperatie Woerden, 

Eindhoven, Boxtel

raadsvoorstel ja (februari) ja ja Ten Hagen C 22-11-2016

IB 11-05-2017

De wethouder zegt toe dat de raad ter bespreking in februari 

2017 een voorstel ontvangt om te besluiten over deelname 

aan de ICT-coöperatie. Daar wordt ook een paragraaf 

opgenomen over de rol van Gemboxx.

Rib 16R.00630 is aangeboden aan de raad en op verzoek besproken op 22 

november. Daarnaast zijn wij met de ICT-cooperatie in gesprek over het 

inbrengen van Cumulus en het beheer van deze applicatie. 

Inmiddels is een ICT-coöperatie opgericht door een aantal gemeenten waaronder 

Eindhoven. Raadsinformatiebijeenkomst (door o.a. Eindhoven) op 2 februari Is 

gehouden. Raadsvoorstel voor toetreding zal in juni of september behandeld 

kunnen worden. Wij willen gezamenlijk optrekken met andere gemeenten die het 

toetredingsproces zijn gestart. Update 11-05: Cyclus gewijzigd naar september.

gewijzigd

P-074 MIDDELEN september 2017 Infillmateriaal kunstgrasvelden ja (sept) ja (okt) ja (okt) Stolk toezegging R 20-04-2017 Momenteel wordt beleidscapaciteit vrijgemaakt om het raadsbesluit op een goede 

wijze uit te voeren. Belangrijk onderdeel daarvan is het betrekken van de 

sportverenigingen en andere stakeholders bij dit proces. Mogelijk gevolg van het 

zorgvuldig betrekken van de diverse stakeholders kan zijn dat de planning m.b.t. 

de uitvoering van het raadsbesluit zoals in de toezegging opgenomen niet 

gerealiseerd kan worden. De raad wordt hierover z.s.m. geinformeerd.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-

proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-

kunstgrasvelden.pdf

gewijzigd

P-060 MIDDELEN september 2017 Bijeenkomst raad / college / 

participatiegroep

ja Stolk C 17-01-2017 Naar aanleiding van raadsvragen proces verkeersvisie  wordt 

afgesproken om in algemene zin het proces te agenderen 

voor commissieoverleg. Het gaat dan met name om de 

verhouding tussen enerzijds politieke verantwoordelijkheid 

van college (en raad) versus zelfstandigheid van een 

participatiegroep.

De raadsleden Bom en Van Meijeren nemen het initiatief voor een bijeenkomst 

over de rol van de raad in participatietrajecten.

P-010 MIDDELEN september 2017 Beleidskader voor Straatverlichting + 

Lichtplan Binnenstad

raadsvoorstel ja ja (Q2-

2017)

ja (Q2-

2017)

Ten Hagen begroting Wegens vacature (die inmiddels wel is ingevuld) is de oplevering naar september 

2017 doorgeschoven. De formulering van de kaders voor het Lichtplan 

Binnenstad is met Stadshart en BBW besproken. Is verplaatst naar september 

2017.

P-011 MIDDELEN september 2017 Lichtplan Binnenstad RIB ja Ten Hagen begroting Zie P-010 afgedaan

P-046 MIDDELEN september 2017 Bestuursrapportage 2017 raadsvoorstel ja ja

T-338 MIDDELEN september 2017 Toetredingsverzoek De Ronde Venen in 

recreatieschap Stichtse Groenlanden en 

aanpassing GR

raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 16-05-2017

P-073 MIDDELEN oktober 2017 Organisatieontwikkeling ja

M-042 MIDDELEN oktober 2017 Stabiele vermogenspositie gemeente 

Woerden

Haring motie R 27-10-2016 is in Audit Commissie behandeld op dinsdag 7 februari 2017.

Bij de begroting 2018 – 2021 wordt hierop teruggekomen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-

aangepast.pdf

P-047 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021 raadsvoorstel ja ja ja

M-044 MIDDELEN oktober 2017 Inwoners rekenen mee Haring motie R 27-10-2016

C 16-05-2017

16-05: wethouder Haring geeft aan dat er een passage over 

wordt opgenomen hierover in de begroting en dat er een 

bestand beschikbaar wordt gesteld waarmee inwoners nog 

kunnen rekenen met de begroting. 

In het college van 11 april wordt een presentatie gegeven over de 

burgerbegroting. Afhankelijk daarvan worden voorstellen gedaan.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-

Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-

en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf

gewijzigd

T-316 MIDDELEN november 2017 Toetsmoment burgemeester 

gebiedsontzegging

Molkenboer R 21-12-2016 De burgemeester zegt toe in de beleidsregels op te nemen 

dat bij het voornemen tot het opleggen van een 

gebiedsontzegging door de politie 's nachts of in het weekend 

contact wordt gezocht met de burgemeester voor een 

toetsmoment, eventueel via de IBS-systematiek.

Het bedoelde toetsmoment is aan de beleidsregels toegevoegd (besluit college 27-

12-16). De raad zal jaarlijks in Q4 met een RIB worden geinformeerd over de 

opgelegde gebiedsontzeggingen

P-071 MIDDELEN geen termijn Herinrichting sportterrein VV Kamerik

T-332 MIDDELEN geen termijn Overzicht boetes 

snelheidsovertredingen

Molkenboer R 30-03-2017 De burgemeester zegt toe de raad binnen afzienbare tijd een 

overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen te 

verstrekken (over enkele jaren uitgespreid). T.z.t. wordt nader 

op het onderwerp teruggekomen.

M-049 MIDDELEN geen termijn Vergaderen op locatie nvt motie R 26-01-2016 Wordt in de agendacommissie rekening mee gehouden en is in het eerste halfjaar 

2017 reeds uitvoering aan gegeven

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/G

emeenteraad/2017/26-januari/20:00/Motie-

Vergaderen-op-locatie/motie-vergaderen-op-

locatie.pdf

afgedaan
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-rekenen-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/26-januari/20:00/Motie-Vergaderen-op-locatie/motie-vergaderen-op-locatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/26-januari/20:00/Motie-Vergaderen-op-locatie/motie-vergaderen-op-locatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/26-januari/20:00/Motie-Vergaderen-op-locatie/motie-vergaderen-op-locatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/26-januari/20:00/Motie-Vergaderen-op-locatie/motie-vergaderen-op-locatie.pdf

