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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 17R.00294 inzake visie op gebiedsgericht werken is medio mei aan de raad 

aangeboden. Het gedeelte met betrekking tot de samenwerking met wijk- en 

dorpsplatforms is daarmee afgehandeld. Het andere gedeelte krijgt met P-060 een 

vervolg.

afgedaan

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.

Jaarrekening is vastgesteld afgedaan

P-045 MIDDELEN juni 2017 Jaarrekening 2016 met 

accountantsverklaring

ja Haring P&C-cyclus Jaarrekening is vastgesteld afgedaan

P-068 MIDDELEN juni 2017 Juni-overleg raadsvoorstel ja ja Haring 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.

Juni-overleg is afgerond afgedaan

P-072 MIDDELEN juni 2017 Organisatieontwikkeling ja Molkenboer Informatiebijeenkomst heeft op 1 juni plaatsgevonden. afgedaan

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.

Zie Rib 17R.00398.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-

integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-

merged.pdf

afgedaan

T-351 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 afgedaan

T-343 MIDDELEN september 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.

Deze vraag zal schriftelijk vóór de commissie Middelen in september beantwoord 

worden.

open

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

dorpen en wijken van Woerden

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

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

openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-

woerden-1.pdf

open

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.

open

P-046 MIDDELEN september 2017 Bestuursrapportage 2017 raadsvoorstel ja ja Haring P&C-cyclus open

P-069 MIDDELEN september 2017 Debat aanpak preventie en veiligheid 

Woerden

ja Molkenboer C 14-03-2017

C 06-06-2017

14 maart: Betreft een door de commissie gewenste 

bespreking van de mogelijke aanpak in Woerden op het 

gebied van veiligheid, preventie en gebiedsgericht werken.

Update 6 juni: overleg kan plaatsvinden in september, waarin 

ook de inzet van wijk-BOA’s en de toekomst van 

Streetcornerwork wordt meegenomen.

29 augustus behandeling in college. Agendering mogelijk in raadscyclus 

september.

open

P-074 MIDDELEN september 2017 Infillmateriaal kunstgrasvelden ja (sept) ja (nov) ja (nov) 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. Status 31/8: 

het project loopt volgens planning. De raadsinformatieavond is op 21 september 

2017. Het raadsvoorstel wordt in de raad van 30 november 2017 behandeld.

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

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

proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-

kunstgrasvelden.pdf

gewijzigd

P-097 MIDDELEN september 2017 Dienstverlening: onderbouwing 

investering

R 29-06-2017 "Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de 

voorgestelde investering van € 257.500 in 2018 in 

Dienstverlening de raad ter bespreking in september te 

voorzien van een nadere onderbouwing op basis waarvan de 

raad bij begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan 

maken."

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

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-

amendement-nieuwe-investeringen-

organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf

toegevoegd

P-096 MIDDELEN september 2017 Gesprek organisatieontwikkeling Pr 20-06-2017 Start in september in Presidiumverband, daarna periodiek 

gesprek in gepaste setting om aansluiting te vinden over de 

gewenste ontwikkelingen.

toegevoegd

T-245 MIDDELEN oktober 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.

RIB 17R.00414 is op 15 juni ontvangen.

- Op verzoek van de agendacommissie is de RIB geagendeerd ter bespreking in 

oktober.

open

P-085 MIDDELEN oktober 2017 Jaarverslag / evaluatie HUP 2017 RIB Molkenboer begroting Aanlevering eind augustus
programmabegroting 2017-2020

toegevoegd

T-332 MIDDELEN oktober 2017 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.

open

M-053 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: voortzetting 

vriendschapsband Steinhagen 

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

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

voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf

open

P-064 MIDDELEN oktober 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.

Met de behandeling van de Regionale Economische Koers in oktober en een Rib 

over de samenwerking Alphen-Gouda-Woerden, heeft de raad twee stukken over 

de belangrijkste regionale partners. Onze doelen en aanpak met deze twee 

belangrijkste partners kan hiermee worden verhelderd.  Het verzoek van het CDA 

handelt ook over de samenwerking met Stichtse Vecht, Bodegraven Reeuwijk en 

Nieuwkoop en de EBU en wat onze strategie hiermee is.  De RIB over 

samenwerking wordt hiermee aangevuld. In totaal komen er dan 3 stukken: 1 

raadsvoorstel REK, 1 RIB AGW (over subsidie PZH voor AGW agenda 

gebiedsgericht werken) en 1 RIB over regionale samenwerking.

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

Commissie-Middelen/2017/17-

januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-

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

regionale-samenwerking-en-verzoek-

raadsinformatiebrief.pdf

open

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-openbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-van-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendement-proefproject-nieuw-vullingsmateriaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2-amendement-nieuwe-investeringen-organisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motie-voortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-verzoek-raadsinformatiebrief.pdf
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P-060 MIDDELEN oktober 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.

open

M-058 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: fonds grote 

infrastructurele werken

ja ja motie R 29-06-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-

fonds-infrastructurele-werken.pdf

toegevoegd

M-042 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: 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/

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-

vermogenspositie-aangepast.pdf

open

M-044 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021: 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/

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m12-motie-inwoners-

rekenen-mee.pdf

open

P-029 MIDDELEN oktober 2017 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel ja ja Stolk begroting 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.

programmabegroting 2017-2020
open

P-047 MIDDELEN oktober 2017 Begroting 2018-2021 raadsvoorstel ja ja ja Haring P&C-cyclus open

P-073 MIDDELEN oktober 2017 Organisatieontwikkeling ja Molkenboer begroting
programmabegroting 2017-2020

open

M-043 MIDDELEN november 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.

RIB 17R.00420 is op 27 juni ontvangen. 

Over openingstijden milieustraat volgt in Q4 een separate reactie. De enquête 

onder bezoekers is gehouden. RIB in oktober gereed.

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

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties/m10-motie-

publieksvriendelijke-openingstijden.pdf

gewijzigd

M-021 MIDDELEN november 2017 Open data RIB Ten Hagen motie R 29-10-2015 In de begroting 2017-2020 zijn beleidsimpulsen opgenomen. Één daarvan is ‘Open 

Data’. Dit houdt in dat voor 2017 € 50.000,- beschikbaar gesteld is 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/

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

Beschouwingen-plus-aankondiging-

amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-

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

open

P-078 MIDDELEN november 2017 Update Nota Kloppende Binnenstad raadsvoorstel ja ja Haring bestuursakkoor

d 2016-2017

Zie RIB 17R.00392. Volgens Bestuursakkoord 2017: De actualisering van de nota 

Kloppende Binnenstad, de visie op de supermarktstructuur en de visie op de 

horeca worden in 2017 opgesteld en via een integraal voorstel aan de raad 

aangeboden. De raad bespreekt deze drie beleidsvisies in samenhang, om tot een 

integrale afweging en definitief besluit te komen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingeko

men-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-

kloppende-binnenstad.pdf

open

T-316 MIDDELEN november 2017 Toetsmoment burgemeester 

gebiedsontzegging

RIB 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

open

P-082 MIDDELEN november 2017 Belastingverordeningen 2018 raadsvoorstel Haring P&C-cyclus toegevoegd

P-010 MIDDELEN december 2017 Beleidskader voor Straatverlichting + 

Lichtplan Binnenstad

raadsvoorstel ja ja 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. 

- Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het aangekochte areaal is er 

als extra tussenstap een inventarisatie van het totale  areaal uitgevoerd. Dit heeft 

enkele maanden in beslag genomen waardoor behandeling in december 

plaatsvindt.

programmabegroting 2017-2020
gewijzigd

T-342 MIDDELEN december 2017 Pilot parkeren: uitkomsten en evaluatie 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. 

Onderzoek wordt in oktober herhaald, daarna volgt een raadsvoorstel dat in 

december behandeld kan worden. Dit staat verwoord in RIB 17R.00323 

(ingekomen 11 juli 2017).

gewijzigd

M-059 MIDDELEN december 2017 Pilot parkeren: verlenging pilot Stolk motie R 29-06-2017
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-

verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf

toegevoegd

P-090 MIDDELEN december 2017 Vernieuwde nota Verbonden Partijen raadsvoorstel Haring begroting Q4 2017
programmabegroting 2017-2020

toegevoegd

P-099 MIDDELEN september 2018 Onderzoek openingstijden 

dienstverlening

Molkenboer RIB 17R.00420 Q3 2018
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom

en-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-

de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-

publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf

toegevoegd

T-313 MIDDELEN geen termijn Gebiedsontzeggingen (APV 2.78) Molkenboer going concern C 06-12-2016 Burgemeester Molkenboer zegt toe: 

- De nader op te stellen beleidsregels worden ter kennisname 

aan de raad gestuurd (o.a. met rol Boa’s).

- Op een nader te bepalen moment worden de effecten van de 

wijziging van het Apv-artikel geëvalueerd.

De beleidsregels zijn ter kennisname aan de raad gestuurd en toegevoegd aan de 

stukken van 21 december 2016.

afgedaan

T-346 MIDDELEN geen termijn Feitenrelaas ParkeerService Stolk toezegging C 08-06-2017 De wethouder zegt toe dat de raad een feitenrelaas ontvangt, 

waarin ook de relatie wordt gelegd met de beoogde financiële 

voordelen van ParkeerService.

De raad kan begin september een RIB verwachten toegevoegd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motie-fonds-infrastructurele-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m9-motie-stabiele-vermogenspositie-aangepast.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/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://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m10-motie-publieksvriendelijke-openingstijden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf
https://www.woerden.nl/sites/default/files/begroting gemeente woerden 2017-2020 - definitief.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf

