
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

deadline Portefeuil

le-houder

Algemene opmerkingen

september-14 Startnotitie visie op buitengebied 

(Veenweidegebied)

Ruimte ja sep-14 Van Tuijl Op agenda.

december-14 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee dec-14 Van Tuijl Consultatie geweest op 6 maart 2014. Definitive bespreking / 

vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

december-14 Verlichting openbare ruimte Ruimte nee dec-14 Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking 

/ vaststelling wordt gegendeerd voor de raad van december 

2014

februari-15 Evaluatie nieuwe reclamebeleid Ruimte nee feb-15 Schreurs Toegezegd in commissievergadering van 9-1-2014.

Eerste kwartaal 2015. Herziening nota wonen Ruimte ja mrt-15 Stolk Aangegeven in commissie Ruimte 12-6-2014.

Nog in te plannen Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja sep-14 Schreurs Onderdeel informatiebijeenkomst 18 september. Er is 

sprake van vertraging bij het opstellen van de plan-MER 

wegens het moeizaam ontsluiten van data. In september Nog in te plannen Voorstel inzake businesscases 

huisvesting gemeentelijke 

organisatie

Ruimte ja sep-14 Schreurs Themabijeenkomst op 30 september 2014, daarna bezoek 

aan gebouwen.

Nog in te plannen Rib inzake leegstand kantoren Ruimte ja ? Duindam Stond voor september 2013. Regie ligt bij U-10. Nadat de uitslag 

van een lopende inventarisatie bekend is, wordt de raad 

geïnformeerd.

Nog in te plannen Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja dec-14 Schreurs Voorstel is in afronding. Gereed 4e kwartaal.

Nog in te plannen Evaluatie verruiming welstandbeleid 

(in 2016)

Ruimte nee okt-14 Schreurs Conform raadsvoorstel 13R.00160. Informatie aan de raad in 

oktober 2014

Nog in te plannen Inrichting / bestemming polder 

Bijleveld

Ruimte ja dec-14 Schreurs Startpunt was infobijeenkomst van 19 september 2013. Op 9 

januari toegezegd dat er een raadsbijeenkomst wordt 

georganiseerd. . We zijn bezig met een quick scan omtrent 

haalbaarheid. Komt naar verwachting eind dit jaar in de Raad.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Stand van zaken

7 12-12-12 Wijkplatforms Wethouder Van Tuijl zegt toe om in een reeds geplande 

raadsinformatiebrief (beleidsbrief) 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.

Ruimte Van Tuijl Beleidsbrief Leefbaarheid wordt onderdeel van 

coalitiebesprekingen

35 26-09-13 Gemeentelijke huisvesting Wethouder Schreurs zegt toe in de uitwerking terug te komen op het 

aspect privacy versus een toenemende digitale informatievoorziening en 

werkwijze.

Ruimte Schreurs ? Dit is een onderdeel bij de verdere uitwerking en 

wordt in het project meegenomen.

37 10-10-13 Verruiming welstandsbeleid Wethouder Schreurs zegt toe na de besluitvorming in de raad over dit 

voorstel in overleg met de commissie de doelen m.b.t. de evaluatie te 

bepalen.

Ruimte Schreurs mrt-15 Conform planning nr 45 vindt evaluatie in 2016 

plaats. In het eerste kwartaal van 2015 wordt een 

voorstel gedaan voor de doelen.

48 31-10-13 Leidraad herstructurering 

bedrijventerreinen

De Ruimtelijke Structuurvisie wordt naar aanleiding van het intrekken van 

het voorkeursrecht op percelen in de polder Kromwijkerwetering-west 

aangepast zodra er overeenstemming is met de provincie over 

alternatieve (schuif)ruimte voor bedrijventerreinen.

Ruimte Duindam / 

Schreurs

? Momenteel is nog volop bestuurlijk overleg gaande 

over de aanwijzing van 6 ha nieuwe schuifruimte als 

vervanging van de locatie Kromwijkerdijk. De 

verwachting is dat dit in mei '14 tot conclusies leidt 

die bruikbaar zijn om zowel de provinciale als de 

gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie partieel aan 

te passen. Er wordt op dit moment gezocht naar 

alternatieven in overleg met de Provincie. Op het 

moment dat een oplossing is gevonden wordt de 

raad geinformeerd.

52 31-10-13 Begroting 2014 De strekking van de motie inzake projecten (M-2) wordt in de reguliere 

bestuursrapportages meegenomen.

Ruimte Schreurs sep-14 In de komende bestuursrapportage wordt een 

toelichting gegeven.

58 07-11-13 Pilot omgekeerd afval 

inzamelen

Wethouder Van Tuijl zegt toe de raad in kennis te stellen van de 

uitkomsten van de pilot en voorts alle informatie toe te zullen zenden die 

de raad nodig heeft voor een vervolgbesluit.

Ruimte Stolk sep-14 Het college geeft de voorkeur aan een eerste 

bespreking van de evaluatieuitkomsten met de 

bewoners(organisaties) in de betrokken wijken.  

Daarna zal de evaluatie geagendeerd worden 

voor de raad van oktober.

64 09-01-14 Rondvraag vaarverbinding 

Cattenbroekerplas - Oude 

Rijn

De suggestie voor een boatconveyor wordt onderzocht. Ruimte Stolk dec-14 De vraag is uitgezet bij Hogeschool Rotterdam. De 

studie is inmiddels gestart. Een tussenresultaat is 

bekeken. In het 4 e kwartaal zullen de resultaten 

bekend worden en ambtelijk worden beoordeeld.

81 30-01-14 Mondelinge vragenhalfuur 

(STERK Woerden)

Wethouder Van Tuijl zegt toe dat zo mogelijk voor de zomer 2014 

eenrichtingsverkeer op het parkeerterrein Snel en Polanen wordt 

ingesteld.

Ruimte Stolk jun-14 Eenrichtingsverkeer is ingesteld.

82 06-02-14 Spreekrecht burgers / 

Bomenkap 

staatsliedenkwartier

Wethouder Van Tuijl zegt toe op korte termijn een afspraak met 

bewoonster te plannen en de commissie daarvan een terugkoppeling te 

geven.

Ruimte Van Tuijl ? De afspraak met de bewoonster is gemaakt en ook 

met andere omwonenden heeft een gesprek 

plaatsgevonden.

87 06-03-14 Vastgoed (lijst) Wethouder Schreurs zegt toe om een raadsinformatiebrief aan de raad te 

zenden waarin de strategische en niet-strategische functies die aan het 

vastgoed hangen, staan weergegeven. Hier wordt een termijn van 6 

maanden aan gekoppeld (september 2014).

Ruimte Schreurs sep-14 Zie DLIS Rib 14R.00353

91 16-04-14 Rondvraag 

Inwonersbelangen late 

uitnodiging

Inwonersbelangen bij monde van raadslid Van Rensen inzake uitnodiging 

meedenken over Groen en Water in het dorp. De uitnodiging is voor een 

bijeenkomst die al over een week plaatsvindt. De heer Van Rensen vindt 

dit vrij kort dag en vraagt of het beleid is van de gemeente om zo kort van 

te voren een uitnodiging te sturen. De wethouder gaat dit navragen.

Ruimte Van Tuijl ? Het is vanzelfsprekend geen beleid om 

uitnodigingen kort tevoren (een week voor de 

betreffende bijeenkomst) te verzenden. In dit 

concrete geval (3 van de 8 wijk / kernbijeen-

komsten) was dit per abuis echter wel het geval.

94 15-05-14 Rondvraag betonnen 

obstakels i.h.k.v. parkeren

Deze vragen worden door de aanwezige wethouder op hoofdlijn 

beantwoord en verder meegenomen naar de verantwoordelijk 

portefeuillehouder.

Ruimte Van Tuijl ? Er is geen bestaand beleid om deze obstakels te 

markeren. In het nieuwe handboek Openbare 

Ruimte, waaraan momenteel wordt gewerkt, zal 

dit worden meegenomen.

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

95 15-05-14 Ontwikkelingen dorpskern 

Harmelen / dorpshuis in 

Rabobankgebouw

Naar aanleiding van de inbreng van de commissie komt het college t.z.t. 

met een raadsinformatiebrief, waarin de ontwikkelingen m.b.t. de 

vestiging van een dorpshuis Harmelen in het voormalige 

Rabobankgebouw worden toegelicht. Alle relevante aspecten komen 

daarbij aan de orde, zo ook de ideeën en gedachten omtrent zwembad 

H2O.

Ruimte Schreurs / 

Koster

? Ten aanzien van H2O zal in september de raad 

geinformeerd worden. Ontwikkeling vm. 

Rabobankgebouw loopt en naar verwachting zal 

er een RIB in oktober naar de Raad gaan.

96 28-05-14 Afdoening ingekomen 

stukken

Wethouder Schreurs zegt toe de raad te informeren over de termijn van 

behandeling van het bestemmingsplan recreatieplas Cattenbroek.

Ruimte Schreurs dec-14 Het ontwerp bestemmingplan heeft ter inzage 

gelegen. Zienswijzerapportage vaststellen in de 

zomer . Wordt in december aangeboden aan de 

raad.  Vervolgens wordt de raad geinformeerd.

102 12-06-14 Rondvraag fietsverkeer/-

beleid

De commissie ontvangt z.s.m. een Rib inzake de toezending van het 

rapport van de Fietsersbond.

Ruimte Stolk ? Zie DLIS Rib 14R.00244

103 12-06-14 Rondvraag STERK 

Woerden fietsverkeer/-

beleid

De commissie ontvangt (indicatie: kort na de zomer) een Rib inzake 

een inhoudelijke reactie op de aanbevelingen/conclusies uit het 

rapport van de Fietsersbond.

Ruimte Stolk dec-14 De inhoudelijke reactie wordt opgesteld

104 12-06-14 Rondvraag 

Inwonersbelangen 

huisnummering

Wethouder Schreurs zegt toe na te gaan hoe een en ander is 

geregeld in de APV omtrent de nummering van huizen/panden.

Ruimte Schreurs ?

105 12-06-14 Handhavingsuitvoerings-

programma 2014

Wethouder Van Tuijl zegt toe de vragen met een technisch karakter 

schriftelijk via een Rib te beantwoorden en deze vóór de 

raadsvergadering van 26 juni 2014 aan de raad te doen toekomen. 

Ruimte Van Tuijl jun-14 Afgedaan middels RIB 14R.00255 (15-06-2014)

112 18-06-14 Rv (14R.00154) inzake 

Jaarverslag en jaarrekening 

2013 gemeente Woerden

Wethouder Koster geeft bij de behandeling van de jaarrekening in 

de cie middelen aan dat wethouder Stolk na de zomer met een 

volkshuisvestelijke nota gaat komen.

Ruimte Stolk ? In termijnplanning opgenomen.



MOTIES
Volg-

numme

r

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissi

e

Portefeuille

houder

deadline Stand van zaken

1 Raad 28-02-2013 Voortgang project bouw 

starterswoningen

Ruimtelijke mogelijkheden 

onderzoeken / overleg met 

betrokkenen / instrument 

grondbeleid daarbij betrekken.

Ruimte Stolk dec-13 Afhankelijk van succes locatie "Keerkring" 

volgt informatie in vierde kwartaal 2013. De 

vervolglocatie worden opgepakt na de 

Woonvisie (zie ook de antwoorden op de 

motie van Toos van Soest over de 

Notenbalk.

2 Raad 27-06-2013 Versnelde aanleg 

fietsverbinding Defensie-

eiland / Singel

1. Met voorrang de nieuwe 

fietsverbinding tussen het centrum 

en het station, over het

Defensie-eiland en de Singel, te 

realiseren;

2. De raad over de mogelijkheden 

en consequenties van deze 

uitvoering met voorrang te

berichten.

Ruimte Stolk volgens 

planning

Is meegenomen in lopende onderhandelingen 

met project-ontwikkelaar. Raad krijgt t.z.t. 

follow-up van uitkomsten en impressie van de 

brug voorgelegd. Wordt volgens planning 

uitgevoerd.



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

tweede kwartaal 2014 Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement 

jeugdzorg

Koster Toezegging wethouder Koster tijdens 

behandeling transitiearrangement jeugdzorg 

d.d. 6 november 2013

18-sep-14 Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs Was 13 februari, is vanuit collegezijde 

uitgesteld naar 18 september

18-sep-14 Hoe werkt een hoofdlijnenakkoord Raad Ervaringen uitdelen met raadsleden uit Leiden

18-sep-14 Bestemmingsplan en plan MER Buitengebied Harmelen Schreurs Uitkomsten plan MER bespreken met de raad

18-sep-14 Sociaal Domein Koster Vervolg op de extra informatiebijeenkomst 

van 2 september. Incl. Oudewater

30-09-14 Huisvesting / excursie gerenoveerde gebouwen Schreurs In de commissie Ruimte van 12-06-14 is 

afgesproken zo mogelijk in september een 

themabijeenkomst te beleggen en daarna 

een excursie te organiseren naar 

gebouwen met Woerdense ambitieniveau 

(Rabobank, Rijkswaterstaat).

28-okt-14 Ontwikkelingen en systematiek MPG Van Tuijl Afgesproken tijdens inwerkprogramma

28-okt-14 Vastgoed Schreurs

28-okt-14 WoerdenWijzer.nl Koster

20-nov-14 Duurzame groene polders Breeveld, Haanwijk, Bijleveld Van Tuijl

nog in te plannen Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Van Tuijl Afgesproken tijdens inwerkprogramma

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

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



nog in te plannen (rondom 

zomer 2014)

Huurdebat Schreurs Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-2-

2014

WERKBEZOEKEN


