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Stand van zaken

maart-15 Rib werkplannen IBOR Ruimte nee De Weger Zie DLIS Rib 15R.00311.

mei-15 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee apr-16 Duindam Was april 2015, wordt voorjaar 2016. Project crematorium is ivm tijdgebrek in de cie (20 mei) doorgeschoven naar 

eerstvolgende cie vergadering. Het beleid – en beheerplan begraafplaatsen wordt voorjaar 2016

mei-15 Doelen evaluatie verruiming welstandbeleid (in 

2016)

Ruimte nee mei-15 Schreurs Zie DLIS Rib 15R.00332 

april-15 Voorzieningen in de kernen Ruimte ja jun-15 Schreurs Raad is mondeling geinformeerd tijdens bijeenkomst 11 juni over dit onderwerp.

juni-15 Beheersverordening Touwslagerweg Ruimte ja jun-15 Schreurs Commissievergadering 2-4-2015: Wordt juni 2015.

juni-15 Bp uitbreiding begraafplaats Zegveld Ruimte ja nov-15 Schreurs Commissievergadering 2-4-2015: Vaststelling wordt 4e kwartaal vanwege discussie met provincie over ligging buiten 

contouren en de noodzakelijke onderzoeken tbv het best.plan.

juni-15 Rv inzake grondexploitaties/grondbedrijf Ruimte ja okt-15 Schreurs Tijdens informatiebijeenkomst 11 juni aangegeven dat dit september/oktober 2015 wordt.

juni-15 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja okt-15 Schreurs Wordt 4e kwartaal 2015. Is doorgeschoven vanwege voortgaande onderzoeken, samen met de provincie, naar 

subsidiemogelijkheden voor een eerste (organische) ontwikkeling en vanwege actualisering van de berekeningen 

m.b.t. het eventueel omleggen van de Steinhagenseweg.

september-15 Voorstel inzake duurzaam ophalen huishoudelijk 

afval

Ruimte ja sep-15 Stolk Op agenda.

september-15 Herziening bp Oortjespad Ruimte ja sep-15 Schreurs De raad is geïnformeerd tijdens de commissievergadering van 8 januari 2015. Vaststelling is nu gepland in 

september in verband met de onderzoeken en de aanlevering van de onderliggende informatie. Een RIB over de 

samenhang met het Recreatieschap-Oortjespad volgt in maart '15.

april-15 Voorstel inzake businesscases huisvesting 

gemeentelijke organisatie

Ruimte ja okt-15 Schreurs Op 26 maart heeft de raad RIB 15R.00169 ontvangen waarin tussenstand en proces zijn toegelicht, en waarin is 

aangegeven dat het college uiterlijk in september aan de raad een scenarioplan zal aanbieden zodat besluitvorming 

kan plaatsvinden.

november-15 Uitwerking Hondenbeleid (brede evaluatie) Ruimte nee okt-15 De Weger In de commissievergadering van 5 maart is toegezegd aan de hand van een Rib een brede evaluatie van het 

Hondenbeleid (alle aspecten) te bespreken in het najaar.

dec-15 Woondebat Ruimte ja dec-15 Stolk Komt jaarlijks aan de orde: Locatiemonitor, Jaarbrief en Prestatieafspraken van de woningcorporatie.

oktober-15 Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja okt-15 de Weger Tijdens commissievergadering 5-3 afgesproken dat de raad betrokken wenst te blijven bij dit onderwerp. In oktober 

wordt een voortgangs-RIB aan de raad aangeboden.
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Nr. Oorsprong Onderwerp Toezegging Commis-sie Portefeuille-

houder

eerste 

deadline

deadline Stand van zaken

7 12-12-2012 

commissie Middelen 

agendapunt 14

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 De Weger mei-15 sep-15 Het college heeft hier meer tijd voor nodig. Zie rib 15R.00152 

9 11-12-2013 

commissie 

agendapunt 13

Haven en Singel 09-01-13: inzicht in de exploitatiekosten wordt naar de raad gezonden. 11-12-13: de 

portefeuillehouder geeft aan dat hij onder meer naar aanleiding van de vragen van de 

inspreker duidelijkheid zal gaan verschaffen inzake de kostendekkende exploitatie met 

aandacht voor marktconformiteit (Havengelden 2014, verhoging kosten vaste ligplekken).

Ruimte Stolk apr-15 jul-15 Er vinden nog gesprekken tussen instellingen uit het beleidsveld 

en het college plaats. Na afronding hiervan zal het college de 

raad informeren.

20 12-09-2013 

commissie 

agendapunt 15

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 Stolk ? jul-15 Zie stand van zaken bij nr. 9.

35 26-09-2013 

raadsvergadering 

agendapunt 10

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 mrt-15 okt-15 De raad wordt dit najaar in de positie gebracht een keuze i.h.k.v. 

het huisvestingsvraagstuk te maken. Het vraagstuk privacy is 

hier niet direct aan gerelateerd, maar is veel meer een vraagstuk 

in het going concern (informatieveiligheid). Het ligt niet voor de 

hand dat de raad over borging van privacy in relatie tot 

herhuisvesting afzonderlijk terugkoppeling krijgt.

82 06-02-2014 

commissie 

agendapunt 6

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 De Weger ? ? Een gesprek met bewoonster en ook met andere omwonenden 

heeft plaatsgevonden. Daarmee is dit onderwerp afgehandeld.

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 Stolk / De 

Weger

okt-14 okt-15 Wordt sept/ okt. Zie procesrib over dit onderwerp 15R.00152 

inzake visie op ontmoeting wijken en kernen.

144 15-10-2014 

commssie 

agendapunt 5

Begrotingsbehandeling: programma 3 

Sociaal Domein

Wethouder Van Tuijl zegt een Visie Wijkgericht Werken toe. Hier is geen termijn aan 

meegegeven.

Ruimte De Weger apr-15 sep-15 Overlap met toezegging 7. Loopt in planning hiermee gelijk 

(uiterlijk juni)

148 16-10-2014 

commssie 

agendapunt 5

Begrotingsbehandeling: prgrogramma 

6 Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

Wethouder Van Tuijl zegt toe met een rib te komen over de ontwikkelingen rondom de 

ontsluiting Harmelerwaard zodra de rechter een uitspraak heeft gedaan in de thans 

aanhangige rechtszaak. 

Ruimte De Weger ? zie 

stavaza

Planning van de rechtbank is leidend en is nu niet bekend. Er is 

Hoger Beroep ingesteld dat nog wacht op behandeling. 

156 10-11-2014 raad 

agendapunt 6

Integraal beleidsplan Sociaal Domein Wethouder Duindam zegt inzake M2 (realisatie ontmoetingsruimte) toe om een 

raadsinformatiebrief aan de raad te doen toekomen. In deze RIB over ontmoetingsruimten 

zal worden gewerkt met scenario’s.

Ruimte De Weger mrt-15 okt-15 Wordt sept/ okt. Zie procesrib over dit onderwerp 15R.00152 

inzake visie op ontmoeting wijken en kernen.

158 04-12-2014 

commissie 

agendapunt 6

Algemene kaders bomen (kap/ 

aanplant/onderhoud)

Wethouder Stolk zegt toe vóór de zomer 2015 te komen met een Rib inzake algemene 

kaders rond de kap/beplanting/onderhoud van bomen .

Ruimte De Weger jun-15 okt-15 Wordt verschoven naar het najaar 2015. Is onderdeel van het 

groenbeheerplan.

164 15-12-2014 

commissie 

agendapunt 9

Raadsinformatiebrief (14R.00388) 

inzake beantwoording vragen van het 

CDA inzake verkeersveiligheid Hofbrug 

in Harmelen

Wethouder Schreurs zegt toe om na de opening van het nieuwe kruispunt de situatie 

rondom verkeersveiligheid te monitoren en de resultaten hiervan terug te koppelen aan de 

raad.

Ruimte Schreurs apr-15 Zie DLIS rib 15R.00257

179 05-02-2015 

commissie 

agendapunt 6

Rondvraag Inwonersbelangen inzake 

straatwerk Dammolen-Middelmolen 

Harmelen

Wethouder De Weger zegt toe dat de raad (per rib) wordt geïnformeerd over de 

opvattingen van het college over de ontstane situatie n.a.v. de uitspraak van de rechter en 

het vervolgproces.

Ruimte De Weger ? okt-15 Commissievergadering 2-4-2015: De raad ontvangt een RIB , naar 

verwachting in het 4e kwartaal. Er vindt overleg plaats met 

betrokkene over een oplossing. Zie ook verzamel-RIB 

Bouwdossiers

204 27-05-2015 

commissie 

agendapunt 2

Evaluatierapport IBOR Zodra gereed ontvangt de raad de analyse inzake organisatorische lijnen / noodzakelijke 

interne veranderingen (duiding termijn wordt nog doorgegeven).

Ruimte De Weger ? ?

205 27-05-2015 

commissie 

agendapunt 2

Evaluatierapport IBOR Zodra gereed ontvangt de raad een plan van aanpak / implementatieaanpak van de 

uitwerking van de in de evaluatie genoemde 7 verbeterpunten (duiding termijn wordt nog 

doorgegeven).

Ruimte De Weger ? ?

206 27-05-2015 

commissie 

agendapunt 2

Evaluatierapport IBOR In de gebruikelijke P en C-documenten wordt bijzondere aandacht geschonken aan het 

onderdeel IBOR, zodat de raad structureel en volledig wordt geïnformeerd over dit 

onderwerp. 

Ruimte De Weger ? ?
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MOTIES
Volg-

numm

er

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuilleh

ouder

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 4e 

kwartaal 

2015

De vervolglocaties worden opgepakt na de Woonvisie 

(zie ook de antwoorden op de motie van het CDA over 

de Notenbalk). Met het opstellen van de Strategische 

Woningbouwplanning in september 2015, aansluitend 

op de in juli vastgestelde Woonvisie, worden in Q4 

keuzes gemaakt voor de invulling en planning daarvan 

van inbreidlocaties als de Notenbalk, de Heddeslocatie 

e.a.

7. Raad 30-10-2014 Motie kleurrijk 

Woerden

1. Daar waar de gemeente het voornemen heeft gras in te zaaien op plaatsen, anders dan 

speelveldjes / hondenuitlaatveldjes en dergelijke, het graszaad te vervangen door een bij de 

omgeving passend veldbloemenzaadmengel.  2. Bovenstaande budgetneutraal uit te voeren, 

aangezien veldbloemen minder onderhoud vergen dan gras.

Ruimte De Weger ? Op dit moment lopen de aanbestedingen voor het 

grasonderhoud, in afwachting hiervan wordt de motie 

om financiële reden nog niet uitgevoerd. De bloemrijke 

berm langs de Middelandbaan zal wel worden 

uitgevoerd. Dit gebeurt tlv het projectbudget. Uitvoering 

in april.

17. Raad 26-03-2015 Motie olie- en 

gaswinning Woerden

Verzoekt het college: alles in het werk te blijven stellen om gas- en oliewinning onder Woerden te 

voorkomen; de informatieavond voor inwoners niet te laten afhangen van de (landelijke) 

ontwikkelingen maar reeds in april te laten plaatsvinden op de kortst mogelijke termijn; deze motie 

onder aandacht te brengen van een aantal genoemde bestuursorganen.

Ruimte De Weger ?

18. Raad 09-07-2015 Motie mogelijk 

maken kleine 

windtubines

Vraagt het college in het actieprogramma duurzaamheid en de route naar klimaatneutraal 

Woerden het plaatsen van kleine windturbines in het buiten gebied te benoemen als kans en 

dit nader te verkennen.

Ruimte De Weger ?



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

10-sep-15 Veiligheid en openbare ruimte / zwerfvuil Raad Contactpersoon: Jelmer Vierstra van Progressief Woerden. Was 9 april, i.v.m. ruimtegebrek uitgesteld.

10-sep-15 Herhuisvesting gemeentelijke organisatie Schreurs

10-sep-15 Resultaten enquête gasboring Raad Contactpersson: Elias Bom van STERK Woerden

nog in te plannen Vervolgproces nav evaluatie IBOR De Weger

nog in te plannen Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130

nog in te plannen Glasvezel Duindam

nog in te plannen Gebiedscommissie Utrecht West Schreurs

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur Duindam nav de presentatie op 12 maart 2015

nog in te plannen Beleidskader bomen (onderhoud/kap/etc.) De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 5 maart 2015. Informatiebijeenkomst voor behandeling in commissie en raad.

nog in te plannen Woerden Ruimtelijk: bestemmingsplannen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid

Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015, inplannen na de zomer

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

nog in te plannen Planvorming Exercitieveld De Weger Afgesproken in commissie Ruimte dd 11 november 2014: voordat college besluit neemt wordt raad geïnformeerd in 

informatiebijeenkomst.

WERKBEZOEKEN

nog in te plannen 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 Woerdens ambitieniveau (Rabobank, Rijkswaterstaat).

nog in te plannen Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden nvt Op locatie. Was 15 september 2015, wordt maart 2016.

nog in te plannen Werkbezoek aan AVU raad Afgesproken op 21 mei 2015


