
PLANNING
Datum Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen

januari-14 Beleids/beheerplan park Bredius Ruimte ja Van Tuijl Is op 28 januari in de informatiebijeenkomst aan de orde gekomen.

februari-14 Woondebat Ruimte nee Schreurs Op agenda 6-2-2014.

maart-14 Voorstel omtrent 

verkeersdoorstroming Rembrandtlaan

Ruimte ja Van Tuijl Op DLIS.  Komt aan de orde tijdens informatiebijeenkomst 13 februari. 

Politieke bespreking in commissie Algemeen van 6 of 13 maart.

maart-14 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee Van Tuijl Op DLIS. In commissie Algemeen van 6 of 13 maart.

maart-14 Voorstel inzake businesscases 

huisvesting gemeentelijke 

Ruimte ja Schreurs Conform voorstel 13R.00362

maart-14 Startnotitie visie op buitengebied Ruimte ja Van Tuijl Toegezegd in commissievergadering van 9-1-2014. Kan in maartcyclus 

worden besproken.

april-14 Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja Schreurs Was december 2013, project is vertraagd.

juni-14 Bp Watertoren Ruimte ja Schreurs Aangegeven in Rib 13R.00447

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

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 Op DLIS. In commissie Algemeen van 6 of 13 maart.

Nog in te plannen Visie Zuidzijde Zegveld Ruimte ja Schreurs

Nog in te plannen Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja Schreurs

Nog in te plannen Evaluatie verruiming welstandbeleid 

(in 2016)

Ruimte nee Schreurs Conform raadsvoorstel 13R.00160

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

4 01-11-12 Programmabegroting 2013 Het college zal het debat over de 

huursector als onderdeel van de 

woningmarkt en toekomstige plannen 

daarin, initiëren.

Ruimte Schreurs Wordt betrokken bij jaarlijkse 

woondebat in februari 2014. 

Is onderdeel van de 

regiomonitor (U-10).

6 06-12-12 Rondvraag Inwonersbelangen 

inzake asbest bij 

corporatiewoningen

Het college zegt toe navraag te doen naar 

het aantal woningen waar mogelijk asbest 

is. Het college is hierbij afhankelijk van een 

inventarisatie die door GroenWest wordt 

uitgevoerd (conform asbestprotocol). De 

cijfers zijn naar verwachting in de loop van 

2013 beschikbaar.

Ruimte Schreurs Is aan de orde geweest 

tijdens 

informatiebijeenkosmt 16 

januari. Zie voor cijfers 

presentatie GroenWest.

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 Update 9 januari 2014: De 

bomenverordening kan in 

de maartcyclus worden 

besproken.

17 19-06-13 Hondenbeleid (nav wijziging 

APV)

De burgemeester zegt toe de suggesties 

van de fractie van D66 inzake een 

Facebookgroep en Waaks mee te nemen in 

het Hondenbeleid.

Ruimte Molkenboer / Van 

Tuijl

Staat op agenda 

commissie 6 februari.

20 12-09-13 Bestemmingsplan Haven De raad ontvangt a) z.s.m. een voorstel 

inzake een permanente oplossing van de 

sanitair-unit, en b) een exploitatieplan 

inzake het algemeen beheer van de haven. 

Ruimte Duindam Voorstel sanitairunit: eind 

oktober 2013; 

exploitatieplan: medio 

november 2013.

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

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

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

38 16-10-13 Programma 2 begroting 2014 Naar aanleiding van vragen over 

Snellerpoort zegt wethouder Schreurs toe 

om de raad mee te nemen in organische 

ontwikkeling. In ieder geval een stuk in de 

maak voor het college om hierover na te 

denken (balanceren tussen reguleren en 

vrijlaten) en dit komt naar de raad.

Ruimte Schreurs Aan de orde geweest 

tijdens 

informatiebijeenkosmt 16 

januari jl.

41 16-10-13 Programma 4 begroting 2014 Wethouder Van Tuijl zegt dat het college  

bezig is om zicht te krijgen op wat de stand 

van zaken is van de openbare ruimte en 

wat de financiële gevolgen zijn. Wat de 

wethouder betreft dan het moment om te 

kijken hoe verder te gaan met de openbare 

ruimte (onderhoudsniveau).

Ruimte Van Tuijl Komt aan de orde in 

informatiebijeenkomst op 

28 januari 2014.



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

42 16-10-13 Programma 4 begroting 2014 Wethouder Van Tuijl zegt dat het college 

bezig is met het opstellen van een notitie 

over alle begraafplaatsen in Woerden. Deze 

nota komt naar de raad.

Ruimte Van Tuijl Update 9 januari 2014: 

Getracht wordt tijdig voor 

de februaricyclus een 

notitie voor te leggen t.b.v. 

een opiniërende discussie.

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 Update 9 januari 2014: 

binnen een aantal weken 

(indicatie maart) ontvangt 

de raad een Rib terzake.

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

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

(M-2) wordt in de reguliere 

bestuursrapportages meegenomen.

Ruimte Schreurs

53 13-10-13 Begroting 2014 Het college treedt in overleg met het 

dorpsplatform Harmelen over (her)inrichting 

van de dorpsstraat mede in relatie tot de 

verkeersveiligheid.

Ruimte Van Tuijl Rib 14R.00022 terzake op 

DLIS.

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



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissie Portefeuille-

houder

Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

57 07-11-13 Vastgoed/voorzieningen 

Harmelen

Het college zegt toe de nota binnensport 

(thans in voorbereiding) aan de raad voor te 

leggen. Tevens wordt de raad in kennis 

gesteld van het thans lopende onderzoek 

naar de toekomst van H2O en het 

Rabobankgebouw.

Ruimte Koster Onderdeel van de 

informatiebijeenkomst van 

13 februari 2014.

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 Update 9 januari 2014: 

september 2014 ontvangt 

de raad de resultaten / 

uitkomsten van de 

enquête.

60 07-11-13 Provinciale mobiliteitsvisie De raad wordt geïnformeerd over de 

provinciale mobiliteitsvisie en of er nog een 

mogelijkheid is een zienswijze te geven.

Ruimte Van Tuijl Update 9 januari 2014: de 

raad krijgt het stuk 

toegezonden, alsmede de 

reactie van het college 

daarop.

61 03-12-13 Stand van zaken verkoop 

vastgoed

Een geactualiseerde lijst van de te 

verkopen panden wordt medio januari 

2014 aan de raad aangeboden.

Ruimte Schreurs

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

voorgelegd inzake de inrichting van de 

gemeentelijke welstandscommissie.

Ruimte Schreurs

64 09-01-14 Rondvraag vaarverbinding 

Cattenbroekerplas - Oude 

Rijn

De suggestie voor een boatconveyor 

wordt onderzocht.

Ruimte Schreurs



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.



RAPPORTEN REKENKAMERCOMMISSIE
Volgnr. Oorsprong Onderwerp Aanbevelingen Stand van zaken Commissie Portefeuille-

houder

Voor de raad:

Voor het college

1. Het college verankert het onderwerp integriteit structureel in de organisatie 

richting medewerkers.

2. Het college laat zich (waar mogelijk) ondersteunen door de Commissie 

Integriteit bij het levend houden van het onderwerp.

3. Het college legt jaarlijks verantwoording af aan de raad over integriteit. 

Voor het college Welzijn PM wethouder
1. Stel een integrale nota jeugdbeleid op. Welzijn
2. Maak zichtbaar of de gewenste maatschappelijke effecten van het CJG worden 

bereikt. Duindam
3. Meet de laagdrempeligheid van het CJG en verbeter die zonodig.

4. Meet of het CJG werkt volgens het principe "één gezin, één plan"

5. Pak als gemeente de regierol wat betreft het realiseren van 

samenwerkingsafspraken over vroegsignalering.

6. Communiceer actief over het het CJG kan betekenen.  

7. Zorg voor vergelijkbare kostenoverzichten

8. Maak de kosten per productgroep van het CJG inzichtelijk.

Voor het college Middelen Molkenboer
1. Het college organiseert z.s.m een overlegmoment om te spreken over 

vebonden partijen en zorgt dat dit overleg jaarlijks, buiten de budgetcyclus om - 

wordt herhaald, met inachtneming van zeven punten (zie hiervoor het 

raadsvoorstel. diverse 
2. Het college actualiseert het matrixoverzicht met kerngegevens van verbonden 

partijen van 29 oktober 2008, vult daarbij de kolom met sturingsmomenten van de 

raad en neemt deze matrix jaarlijks op in de paragraaf Verbonden Partijen in de 

programmabegroting en in de jaarrekening c.q. het jaarverslag.

wethouders

1 22-09-11 Wmo onderzoek 

(11.013414)

Vorming van 

Centrum voor 

Jeugd en Gezin 

(12R.00107)

4 27-09-12

MolkenboerMiddelen

Welzijn P.M. wethouder 

Welzijn

Acties raad:                                       

2 03-11-11 Implementatie 

beleidsnota 

integriteit 

(11.007337)

Vervolgonder- 

zoek Verbonden 

Partijen 

(12R.00315)

3 31-05-12



3. Het college zorgt dat de verantwoordelijkheid om het gesprek over verbonden 

partijen gaande te houden expliciet wordt beelgd bij een functionaris binnen de 

reguliere ambtelijke organisatie. Zodoende is te voorkomen dat het onderwerp 

wegzakt in de praktijd van alledag.

Uit de bestuurlijke reactie 

is gebleken dat de 

verantwoordelijkheid voor 

Verbonden Partijen is 

belegd bij de afdeling 

Concernzaken.

Voor de raad

1.De Griffie kan de raad attenderen op het gebruik van de checklist van de RKC 

bij het jaarlijks overleg.

Voor het college Ruimte

1. Richt het risicomanagement systematischer in.

2. Werk meer met scenario's.

Voor de raad

1. Om aan de voorkant van een groot project als raad te bepalen welke 

informatie hij wanneer wil hebben en stelt daarbij regels voor het omgaan 

met het thema "geheimhouding".

Voor het college Ruimte Schreurs

1. Ter bepaling van een standpunt het college op te dragen een notitie aan 

hem voor te leggenover de waarde voor de gemeente van het behoud van 

cultuurhistorisch erfgoed en over het belang van het behoud van als 

karakteristiek aangewezen panden in het bestemmingsplan.

2. In een beleidsnotitie vast te leggen wat de visie/beleidsregels van het 

college zijn op vergunningverlening en deze notitie na vaststelling te 

publiceren.

3. Altijd vooraf te beoordelen of een te vergunnen situatie kan leiden tot 

ongewenste precedentwerking.

4. Een brede belangenafweging aan het besluit toe te voegen indien een 

vergunning verstrekt wordt die afwijkt van het bestemmingsplan en daarbij 

niet te volstaan met een verwijzing naar een akkoordverklaring van de 

buren.

Onderzoek 

vergunningver-

lening WABO

31-10-136

4 27-09-12

3. Maak bij burgerparticipatie aan het begin helder hoever de reikwijdte 

van de participatie reikt.

5 26-09-13 Onderzoek 

project Defensie-

eiland 

(13R.00226)

Vervolgonder- 

zoek Verbonden 

Partijen 

(12R.00315)



5. Aan het werkproces een aantal controlemomenten toe te voegen, 

interne tegenspraak (kritische houding) te organiseren, de 

voortgangsinformatie over het vergunningsproces te verbeteren en de 

servicenormen en het werkproces aan te passen op basis van een 

periodieke evaluatie.

6. Zo snel als mogelijk een document vast te stellen waarin keuzes 

worden gemaakt in de intensiteit van de toetsing aan het Bouwbesluit.





INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

11-feb-14 Informatieavond toelichting politiecijfers 2013 Molkenboer

Toekomst beheer & exploitatie 

binnensportaccommodaties

Koster

Resultaten extern onderzoek verkeersdoorstroming 

Rembrandtlaan

Van Tuijl Mogelijk naar januari (conform toezegging 

wethouder op 7-11-2013)

8-apr-14 Brandweerkazernes / VRU Molkenboer Informatiebijeenkomst op 8 april, formele 

zienswijzen/bedenkingen-procedure in 

april en/of mei-cyclus.

nog in te plannen “Integrale Sociale Domein Cursus” voor de nieuwe raad Koster Bij bespreking rv 13R.00427 inzake 

integraal beleidsplan d.d. 8 jnaurai 2014 

aangegeven dat er in juni een cursus 

wordt georganiseerd.

nog in te plannen Werkbezoek IJsselstein inzake cameratoezicht Molkenboer Toegezegd tijdens bespreking rv inzake 

wijziging APV nav paracommerciële 

verordening cie middelen d.d. 15 januari 

2014.

nog in te plannen Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid Schreurs Was 13 februari, is vanuit collegezijde 

uitgesteld.

nog in te plannen 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 Update organisatieontwikkeling Molkenboer

nog in te plannen IBOR i.r.t. financiële middelen Van Tuijl Geweest op 28 januari 2014.

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

WERKBEZOEKEN

apr-14 Gesprek Onderwijsveld (LEA) introductieprogramma raad 2014

nog in te plannen Gesprek Stichting Klasse Geweest op 20 januari 2014.

13-feb-14


