PLANNING
Datum

Onderwerp

Commis- Door naar Portefeuille- Algemene opmerkingen
sie
raad
houder
januari-14 Beleids/beheerplan park Bredius
Ruimte
ja
Van Tuijl
Zie Rib 13R.00355 op DLIS. Stond voor december 2013 gepland, wordt naar
verwachting januari 2014.
januari-14 Scenariokeuze huisvesting ambtelijke Ruimte
ja
Schreurs
Op agenda 9-1-2014.
organisatie / nieuw stadhuis
januari-14 Voorstel omtrent
Ruimte
verkeersdoorstroming Rembrandtlaan

ja

Van Tuijl

In commissie 7-11-13 toegezegd door portefeuillehouder dat resultaten in
januari 2014 bekend zijn.

Ruimte

ja

Schreurs

Op agenda 9-1-2014.

Ruimte
Ruimte

ja
nee

Van Tuijl
Schreurs

april-14 Bp buitengebied Harmelen
Nog in te plannen
Rib inzake leegstand kantoren

Ruimte
Ruimte

ja
ja

Nog in te plannen
Nog in te plannen
Nog in te plannen

Bp Breeveld 7
Ontwikkeling begraafplaats Rijnhof
Verlichting openbare ruimte

Ruimte
Ruimte
Ruimte

ja
nee
nee

Schreurs
Schreurs /
Duindam
Schreurs
Van Tuijl
Duindam

Nog in te plannen

Evaluatie verruiming welstandbeleid
(in 2016)
Inrichting / bestemming polder
Bijleveld
Wijziging APV inzake reclamebeleid

Ruimte

nee

Schreurs

Op agenda 9-1-2014.
Jaarbrief wonen / locatiemonitor woningbouw. Inclusief aspect
"huurdersmarkt". Was november. In januari woondebat met partners in
infobijeenkomst, politieke behandeling daarom in februari.
Was december 2013, project is vertraagd.
Stond voor september. Regie ligt bij U-10. Nadat de uitslag van een lopende
inventarisatie bekend is, wordt de raad geïnformeerd.
Niet meer aan de orde
Raad wordt eerste kwartaal 2014 geïnformeerd via rib (was mei 2013).
In februari ontvangt de raad een stuk vanuit het college (mondelinge
vragenhalfuur raadsvergadering 28 november 2013).
Conform raadsvoorstel 13R.00160

Ruimte

ja

Duindam

Startpunt was infobijeenkomst van 19 september 2013

Ruimte

ja

Schreurs

Op agenda 9-1-2014.

januari-14 Verklaring geen bedenkingen
Glowgolf
januari-14 Groen/blauw beleidsplan
februari-14 Woondebat

Nog in te plannen
Nog in te plannen

TOEZEGGINGEN
Volgnummer

Oorsprong

Onderwerp

Toezegging

Commissie

Het college zal het debat over de
Ruimte
huursector als onderdeel van de
woningmarkt en toekomstige plannen
daarin, initiëren.
Het college zegt toe navraag te doen naar Ruimte
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.

Portefeuillehouder
Schreurs

Stand van zaken

Schreurs

Op agenda in ambtelijk
overleg op 1 oktober. Raad
ontvangt daarna follow-up.

4

01-11-12 Programmabegroting 2013

6

06-12-12 Rondvraag Inwonersbelangen
inzake asbest bij
corporatiewoningen

8

19-12-12 Regionale
Huisvestingsverordening

Het college zegt toe de raad nader te
Ruimte
informeren over het verlotingsysteem nadat
overleg is geweest met GroenWest
hierover.

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
Ruimte
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.

Van Tuijl

?

17

19-06-13 Hondenbeleid (nav wijziging
APV)

De burgemeester zegt toe de suggesties
Ruimte
van de fractie van D66 inzake een
Facebookgroep en Waaks mee te nemen in
het Hondenbeleid.

Molkenboer / Van Hondenbeleid wordt dit jaar
Tuijl
nog aan de raad
aangeboden.

20

12-09-13 Bestemmingsplan Haven

De raad ontvangt a) z.s.m. een voorstel
Ruimte
inzake een permanente oplossing van de
sanitair-unit, en b) een exploitatieplan
inzake het algemeen beheer van de haven.

Duindam

Voorstel sanitairunit: eind
oktober; exploitatieplan:
medio november.

22

12-09-13 Rondvraag zwaar landbouw
verkeer Harmelen (STERK
Woerden)

De raad ontvangt een rib in het kader van
de openstaande vragenserie.

Van Tuijl

Rib 13R.00443 op DLIS

Ruimte

Wordt betrokken bij jaarlijkse
woondebat in januari 2014.

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
35
26-09-13 Gemeentelijke huisvesting

Toezegging

Commissie

Wethouder Schreurs zegt toe in de
uitwerking terug te komen op het aspect
privacy versus een toenemende digitale
informatievoorziening en werkwijze.

Ruimte

Portefeuillehouder
Schreurs

Stand van zaken
?

36

10-10-13 Rondvraag
verkeersmaatregelen Jan
Steenstraat

Wethouder Van Tuijl zegt de commissie toe Ruimte
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.

Van Tuijl

?

37

10-10-13 Verruiming welstandsbeleid

Wethouder Schreurs zegt toe na de
Ruimte
besluitvorming in de raad over dit voorstel in
overleg met de commissie de doelen m.b.t.
de evaluatie te bepalen.

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

?

41

16-10-13 Programma 4 begroting 2014

Wethouder Van Tuijl zegt dat het college
Ruimte
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).

Van Tuijl

Opgenomen in overzicht
informatiebijeenkomsten.

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
42
16-10-13 Programma 4 begroting 2014

Toezegging

Commissie

Wethouder Van Tuijl zegt dat het college
Ruimte
bezig is met het opstellen van een notitie
over alle begraafplaatsen in Woerden. Deze
nota komt naar de raad.

Portefeuillehouder
Van Tuijl

Stand van zaken
?

43

16-10-13 Programma 4 begroting 2014

Wethouder Van Tuijl zegt toe om op korte Ruimte
termijn met de NS om tafel te gaan zitten
om de problematiek inzake het traject
Utrecht – Woerden – Leiden aan te kaarten.

Van Tuijl

Wethouder heeft
terugkoppeling gegeven in
raadsvergadering 28
november 2013

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

?

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

Schreurs

?

53

13-10-13 Begroting 2014

Van Tuijl

?

56

07-11-13 Onderhandelingsresultaat
Defenie-eiland / brug

De strekking van de motie inzake projecten Ruimte
(M-2) wordt in de reguliere
bestuursrapportages meegenomen.
Het college treedt in overleg met het
Ruimte
dorpsplatform Harmelen over (her)inrichting
van de dorpsstraat mede in relatie tot de
verkeersveiligheid.
Een impressie van de brug van het
Ruimte
Stationsgebied naar het Defensie-eiland
wordt aan de raad voorgelegd.

Schreurs

?

TOEZEGGINGEN
VolgOorsprong
Onderwerp
nummer
57
07-11-13 Vastgoed/voorzieningen
Harmelen

Toezegging

Commissie

Het college zegt toe de nota binnensport
Ruimte
(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.

Portefeuillehouder
Koster

Stand van zaken
?

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

?

59

07-11-13 Herinrichting Dorpsstraat
Harmelen

Van Tuijl

?

60

07-11-13 Provinciale mobiliteitsvisie

De raad ontvangt een Rib m.b.t. stand van Ruimte
zaken herinrichting Dorpsstraat inclusief
doorkijk in proces.
De raad wordt geïnformeerd over de
Ruimte
provinciale mobiliteitsvisie en of er nog een
mogelijkheid is een zienswijze te geven.

Van Tuijl

?

61

03-12-13 Stand van zaken verkoop
vastgoed

Ruimte

Schreurs

?

63

03-12-13 Opheffen GR WMMN

Een geactualiseerde lijst van de te
verkopen panden wordt medio januari
2014 aan de raad aangeboden.
De raad krijgt in januari een voorstel
voorgelegd inzake de inrichting van de
gemeentelijke welstandscommissie.

Ruimte

Schreurs

?

MOTIES
Volgnummer

Oorsprong
1 Raad 28-02-2013

2 Raad 27-06-2013

Nummer/titel

Korte inhoud

Commissie

Voortgang project bouw Ruimtelijke mogelijkheden
Ruimte
starterswoningen
onderzoeken / overleg met
betrokkenen / instrument
grondbeleid daarbij betrekken.
Versnelde aanleg
1. Met voorrang de nieuwe
Ruimte
fietsverbinding Defensie- fietsverbinding tussen het centrum
eiland / Singel
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.

Portefeuille Stand van zaken
houder
Schreurs
Afhankelijk van succes locatie "Keerkring"
volgt informatie in vierde kwartaal 2013.

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

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
16-jan-14 Presentatie Economic Board Utrecht
Jaarbrief Wonen en Locatiemonitor
13-feb-14 Dienstverlening i.r.t. informatiebeleid
Resultaten extern onderzoek verkeersdoorstroming
Rembrandtlaan
Leefbaarheid
nog in te plannen
Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij
transitiearrangement jeugdzorg

Portefeuillehouder

Duindam
Schreurs
Schreurs
Van Tuijl
Van Tuijl
Koster

Algemene opmerkingen

Mogelijk naar januari (conform toezegging
wethouder op 7-11-2013)
Toezegging wethouder Koster tijdens
behandeling transitiearrangement jeugdzorg
d.d. 6 november 2013

nog in te plannen
nog in te plannen

Update organisatieontwikkeling
Brandweerkazernes / VRU

Molkenboer
Molkenboer

Toegezegd tijdens begrotingsbehandeling.

nog in te plannen

IBOR i.r.t. financiële middelen

Van Tuijl

Toegezegd tijdens begrotingsbehandeling.

nog in te plannen

Doorlopen regionaal crisisplan

Molkenboer

Zie toezegging 32 cie middelen

WERKBEZOEKEN

apr-14 Gesprek Onderwijsveld (LEA)
nog in te plannen
Gesprek Stichting Klasse

introductieprogramma raad 2014
Op locatie (uitnodiging van Stichting
Klasse)

