
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

? Voorstel inzake businesscases 

huisvesting gemeentelijke organisatie

Ruimte ja Schreurs Conform voorstel 13R.00362

september-14 Startnotitie visie op buitengebied 

(Veenweidegebied)

Ruimte ja Van Tuijl Komt kort na zomervakantie, toegezegd in raadsvergadering 24-4-2014.

juni-14 Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja Schreurs Project is vertraagd vanwege verplichte Plan MER, waardoor april niet 

gehaald zal worden. Mogelijk juni 2014

juni-14 Bp Watertoren Ruimte ja Schreurs Aangegeven in Rib 13R.00447; wordt in maart 2014 ter inzage gelegd

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

Nog in te plannen Notitie begraafplaatsen Ruimte nee Van Tuijl Consultatie geweest op 6 maart 2014.

Nog in te plannen Rib inzake leegstand kantoren Ruimte ja Schreurs / 

Duindam

Stond voor september. Regie ligt bij U-10. Nadat de uitslag van een lopende 

inventarisatie bekend is, wordt de raad geïnformeerd.

Nog in te plannen Verlichting openbare ruimte Ruimte nee Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014.

Nog in te plannen Visie Zuidzijde Zegveld Ruimte ja Schreurs Vastgesteld door het college, voorstel gaat naar de raad.

Nog in te plannen Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja Schreurs Voorstel wordt afgerond, eind april besluitvorming college.

Nog in te plannen Evaluatie verruiming welstandbeleid 

(in 2016)

Ruimte nee Schreurs Conform raadsvoorstel 13R.00160

Nog in te plannen Herziening nota wonen Ruimte ja Schreurs Afgesproken tijdens commissie Ruimte dd 6-2-2014.

Nog in te plannen Inrichting / bestemming polder 

Bijleveld

Ruimte ja Duindam Startpunt was infobijeenkomst van 19 september 2013. Op 9 januari 

toegezegd dat er een raadsbijeenkomst wordt georganiseerd.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

8 19-12-12 Regionale 

Huisvestingsverordening

Het college zegt toe de raad nader te 

informeren over het verlotingsysteem nadat 

overleg is geweest met GroenWest 

hierover.

Ruimte Schreurs Op agenda in ambtelijk 

overleg op 1 oktober. Raad 

ontvangt daarna follow-up.

15 16-05-13 Brief (13.013142) inzake 

beantwoording artikel 40 RvO 

vragen van Lijst Van der Does 

en Inwonersbelangen inzake 

kappen bomen en 

communicatie Esdoornlaan

Wethouder Van Tuijl zegt voorts toe de 

vraag van Inwonersbelangen over de 

toezending van het (management)protocol 

inzake kappen van bomen “mee te nemen”. 

Hij komt hier bij de commissie nader op 

terug.

Ruimte Van Tuijl Het protocol is in de 

commissie van januari 

2014 toegelicht

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.

36 10-10-13 Rondvraag 

verkeersmaatregelen Jan 

Steenstraat

Wethouder Van Tuijl zegt de commissie toe 

in overleg met het wijkplatform 

Schilderskwartier en de Willem 

Alexanderschool te zullen treden over 

aanvullende (verkeers)maatregelen. De 

commissie hoort daarover t.z.t. een 

terugkoppeling.

Ruimte Van Tuijl Er is een gesprek geweest, 

de raad wordt in februari 

nader geïnformeerd (Rib).

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 Conform planning nr 45 

vindt evaluatie in 2016 

plaats 

46 31-10-13 Stormschade / omgevallen 

bomen

De raad ontvangt vóór de winter een Rib 

waarin de aanpak van de opgelopen 

schade door de najaarsstorm en de 

maatregelen om die schade te verhelpen, 

beschreven worden, alsmede het 

verzekeringsaspect daarvan.

Ruimte Van Tuijl Een RIB zal in week 17 aan 

de raad worden gezonden; 

germeld kan alvast worden 

dat de kosten van 

weghalen en vervangen 

van bomen ongeveer 

100.000 bedragen en dat 

voor ongeveer 6600 

ambtelijke inzet daarvoor 

nodig was

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.

52 13-10-13 Begroting 2014 De strekking van de motie inzake projecten 

(M-2) wordt in de reguliere 

bestuursrapportages meegenomen.

Ruimte Schreurs In de komende 

bestuursrapportage wordt 

een toelichting gegeven.

56 07-11-13 Onderhandelingsresultaat 

Defenie-eiland / brug

Een impressie van de brug van het 

Stationsgebied naar het Defensie-eiland 

wordt aan de raad voorgelegd.

Ruimte Schreurs Wordt voor het einde van 

maart 2014 toegezonden

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 Van Tuijl In september 2014 ontvangt 

de raad de resultaten / 

uitkomsten van de enquête.

63 03-12-13 Opheffen GR WMMN De raad krijgt in januari een voorstel 

voorgelegd inzake de inrichting van de 

gemeentelijke welstandscommissie.

Ruimte Schreurs college heeft de raad 

hierover eind februari een 

RIB gestuurd (14R.00057)

64 09-01-14 Rondvraag vaarverbinding 

Cattenbroekerplas - Oude Rijn

De suggestie voor een boatconveyor wordt 

onderzocht.

Ruimte Schreurs De vraag is uitgezet bij 

Hogeschool Rotterdam

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

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 Van Tuijl Begin maart wordt een 

gesprek gevoerd met 

bewoner(s) van de 

Grimmkade, die 

verkeersoverlast vrezen. 

Dit om bezwaren in het 

vervolgtraject voor te zijn.

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.

83 06-02-14 Woondebat Een aantal nog openstaande vragen van de 

heer Van Geelen wordt schriftelijk door de 

wethouder afgedaan (o.a. percentage 

scheefwoners, tweede-kans-beleid na 

huisuitzetting).

Ruimte Schreurs Antwoorden zijn naar het 

college gestuurd en kunnen 

na 12 maart naar de raad.

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 Wordt conform planning 

uitgevoerd

88 06-03-14 Verkeersonderzoek 

Rembrandtlaan-Boerendijk 

(Grontmij)

Wethouder Van Tuijl zegt toe om binnen 

twee maanden met een 

raadsinformatiebrief te komen waarin een 

planning staat opgenomen welke 

(vervolg)onderzoeken wanneer gaan 

plaatsvinden en wat de eventuele kosten 

van die onderzoeken zijn.

Ruimte Van Tuijl Wordt voorbereid, in mei 

wordt de RIB verstuurd naar 

de raad. In de RIB is een 

voorstel opgenomen voor het 

vervolgonderzoek.

90 16-04-14 Rondvraag Inwonersbelangen 

inzake straatnaamgeving Cor 

van Bemmel

Wethouder Schreurs geeft aan dat de 

gemeenteraad 11 of 12 jaar geleden heeft 

besloten hoe om te gaan met 

verzetshelden en straatnaamgeving 

(specifiek de heer Van Bemmel en 

anderen). De wethouder zegt toe om 

deze besluitvorming aan de raad toe te 

zenden. Bij de beantwoording wordt ook 

aandacht geschonken aan eventuele 

definitieve besluitvorming inzake 

naamgeving van de randweg Harmelen 

(binnen een maand naar de raad).

Ruimte Schreurs Een RIB is opgesteld en 

wordt naar de raad 

gestuurd.

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 Schreurs

92 16-04-14 Vaststelling Visie Zuidzijde 

Zegveld

Naar aanleiding van vragen van raadslid 

Van der Does inzake de cijfers van de 

(koop)woningen die vrij zijn gekomen in 

Zegveld en ook naar Zegvelders zijn 

gegaan zegt de wethouder toe om hier 

schriftelijk op terug te komen. De 

wethouder zegt tevens toe om met cijfers 

te komen om de volgende vraag van 

STERK Woerden te kunnen 

beantwoorden. Hoe verhoudt dat wat in 

de Nota Wonen is opgenomen zich tot 

wat nu de daadwerkelijke vraag is en wat 

er daadwerkelijk wordt aangeboden in 

diverse jaren in de kern Zegveld?

Ruimte Schreurs Antwoord is in 

voorbereiding.



MOTIES
Volg-

nummer

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

Stand van zaken

1 Raad 28-02-2013 Voortgang project bouw 

starterswoningen

Ruimtelijke mogelijkheden 

onderzoeken / overleg met 

betrokkenen / instrument 

grondbeleid daarbij betrekken.

Ruimte Schreurs Afhankelijk van succes locatie "Keerkring" 

volgt informatie in vierde kwartaal 2013.

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 Van Tuijl Is meegenomen in lopende onderhandelingen 

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

follow-up van uitkomsten en impressie van de 

brug voorgelegd.



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

23-apr-14 Brandweerkazernes / VRU Molkenboer Informatiebijeenkomst op 23 april, formele 

zienswijzen/bedenkingen-procedure in 

april en/of mei-cyclus.

juni-14 Werkbezoek IJsselstein inzake cameratoezicht. Toegezegd 

tijdens bespreking rv inzake wijziging APV nav paracommerciële 

verordening cie middelen d.d. 15 januari 2014.

Molkenboer Zie ook toezeggingen 55 en 79

20-mei-14 Voorjaarsbijeenkomst Rekenkamercommissie

20-mei-14 (ovb) Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs Was 13 februari, is vanuit collegezijde 

uitgesteld o.v.b. op 20 mei 

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

nog in te plannen (rondom 

zomer 2014)

Huurdebat Schreurs Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-2-

2-2014

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

nog in te plannen Ontwikkelingen en systematiek MPG Schreurs Afgesproken tijdens inwerkprogramma

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer

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

WERKBEZOEKEN


