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P-064 MIDDELEN januari 2018 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.

RIB 17R.00752 is op 21 september aangeboden aan de raad. Kan desgewenst 

worden betrokken bij behandeling raadsvoorstel Verbonden Partijen op 16 januari.

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

missie-Middelen/2017/17-januari/20:00/Vaststellen-

langetermijnagenda-januari-2017/cda-verzoek-

agendering-onderwerp-regionale-samenwerking-en-

verzoek-raadsinformatiebrief.pdf

afgedaan

P-125 MIDDELEN januari 2018 Scope en kaders taskforces 2018 RIB Haring Verzoek vanuit agendacommissie om een 

raadsinformatiebrief met een uitleg over de werkzaamheden 

en invulling van de taskforces, die in veel bestuurlijke stukken 

worden aangehaald. 

 RIB 17R.01019  is op 12/12 aan de raad aangeboden. Geagendeerd voor 

commissie Middelen van 16 januari.

afgedaan

P-112 AUDIT januari 2018 Evaluatie P&C-cyclus Haring P&C-cyclus A 06-09-2017 De suggestie van de wethouder om een extra rapportage vast 

te stellen over de periode november-april wordt meegenomen 

in de vergadering van januari 2018 bij evaluatie van de P&C-

cyclus.

Dit wordt 23 januari eerst besproken in de auditcie. afgedaan

P-113 AUDIT januari 2018 Management Letter Haring P&C-cyclus Dit wordt 23 januari eerst besproken in de auditcie. afgedaan

P-069 MIDDELEN februari 2018 Gesprek aanpak preventie en veiligheid 

Woerden

ja ja Molkenboer C 14-03-2017

C 06-06-2017

 Onderwerp is aan de orde geweest in de commissievergadering van 19 

september. Het vervolg debat aanpak preventie en veiligheid is gepland op 

donderdag 1 februari 2018.

open

P-029 MIDDELEN februari 2018 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel Stolk / Haring begroting C 14-11-2017 De wethouder zegt toe: 

• Een toelichting aan hoofdstuk 7 toe te voegen met 

betrekking tot de faciliterende rol van de gemeente op het 

gebied van veiligheid(splannen).

• Teksten in het beleid met betrekking tot nieuwe initiatieven, 

meedenken, faciliteren en het leveren van maatwerk aan te 

scherpen en te verduidelijken.

De wethouder neemt de opmerkingen en toezeggingen uit de 

commissie mee terug naar het college en zal de raad een 

aangepaste versie van het evenementenbeleid doen 

toekomen.

Aangeboden als RIB 17R.00774 op 21 september 2017. Update 22/11: behandeld 

in commissie MIddelen 14/11. Vragen vanuit de commissie zijn door de wethouder 

ter vergadering beantwoord. Afspraak is gemaakt om nog enkele aanpassingen 

door te voeren en aan college voor te leggen. Geen verdere besluitvorming in 

commissie / raad benodigd. Update 19-1-18 Beleid is aangepast conform 

opmerkingen vanuit commissie 14-11. Nieuwe besluitvorming in college van 16-1-

18 met daarbij beslispunt doorzending RIB 18R.00026 naar de raad. Agenda raad 

van 22-2-18.

afgedaan

T-378 MIDDELEN maart 2018 Informatievoorziening taskforces C 16-01-2018 De burgemeester zegt toe in de informatiepagina van de 

Woerdense Courant een artikel op te laten nemen over de 

taskforces en de grote keuzes die gemaakt moeten worden. 

toegevoegd

T-382 MIDDELEN maart 2018 Opkomstbevordering jongeren 

gemeenteraadsverkiezingen 2018

Burgemeester Molkenboer zegt toe zich extra in te spannen 

voor het betrekken van deze doelgroep. 

toegevoegd

M-059 MIDDELEN april 2018 Pilot parkeren: verlenging pilot, 

uitkomsten en evaluatie

Stolk motie R 29-06-2017 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). 

Het college heeft besloten om een rondje langs de fracties te doen met de 

resultaten en te peilen hoe ze tegenover de besluitvorming staan

Update 21/11/2017: Het college wil graag eerst de fracties consulteren over dit 

vraagstuk alvorens de raad een voorstel voor te leggen. Het voorstel kan naar 

verwachting in januari of februari behandeld worden.

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

eenteraad/2017/22-juni/20:00/motie-verlengen-proef-

langer-gratis-parkeren.pdf

open

P-010 MIDDELEN april 2018 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.

Update 22/11: raadsvoorstel 17R.00938 is aangeboden.

Update 23/11: agendacommissie adviseert college om raadsvoorstel aan te 

passen i.v.m. leesbaarheid en zelfstandig leesbaar raadsbesluit Update januari 

2018: Raad ontvangt in maart 2018 een RIB over beleidskaders OVL en het 

lichtplan Binnenstad

programmabegroting 2017-2020
open

P-114 MIDDELEN april 2018 Maart-brief 2018 Haring P&C-cyclus open

P-115 MIDDELEN mei 2018 Jaarrekening 2017 Haring P&C-cyclus open

T-381 MIDDELEN juni 2018 Binnenstadsvisie Wethouder Haring geeft aan de visie aan te kunnen leveren 

om vóór de zomer te kunnen bespreken in de raad.

toegevoegd

T-360 AUDIT juni 2018 Risicobeheer RIB Haring toezegging R 7-11-2017 Wethouder Haring zegt toe t.b.v. de Auditcommissie een stuk 

voor te bereiden inzake verbetering van het risicobeheer.

De wethouder komt met een notitie t.b.v. bespreking in de volgende auditcie 

(datum moet nog door de griffie worden bepaald)

open

T-337 MIDDELEN juni 2018 Juni-overleg: vorm Haring toezegging A 06-09-2017 Het juni-overleg dient qua opzet zo veel als mogelijk aan te 

sluiten bij de programmagewijze opzet van de begroting.

open

P-117 MIDDELEN september 2018 Bestuursrapportage 2018 Haring P&C-cyclus open

P-118 AUDIT oktober 2018 Afstemmingsoverleg 

Rekenkamercommissie, accountant, 

college & raad + input interimcontrole

Haring P&C-cyclus open

P-116 MIDDELEN oktober 2018 Programmabegroting 2019-2022 Haring P&C-cyclus open

P-099 MIDDELEN december 2018 Onderzoek openingstijden 

dienstverlening

Molkenboer RIB 17R.00420 Q3 2018 Cf. RIB wordt in Q3 2018 het onderzoek uitgevoerd.
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-

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

raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-

openingstijden-merged.pdf

open
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