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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

juni-15 Beheersverordening Touwslagerweg Ruimte ja jun-15 Schreurs Uiteindelijk is de keuze gemaakt om - vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan - een 

voorbereidingsbesluit te nemen. Uw raad heeft hiertoe op 28 mei 2015 een besluit genomen (15R.00268). 

Hiermee kan het item van de planningslijst worden gehaald.

juni-15 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja jan-16 Schreurs Wordt 1e kwartaal 2016. Kost meer tijd 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 Herziening bp Oortjespad Ruimte ja dec-15 Schreurs Vaststelling is nu gepland in de raad van half december in verband met het grote aantal zienswijzen, de 

onderzoeken en de aanlevering van de onderliggende informatie. In de recent opgestelde verzamel-RIB is de stand 

van zaken toegelicht.

november-15 Uitwerking Hondenbeleid (brede evaluatie) Ruimte nee mrt-16 De Weger Wordt maart 2016. Er spelen veel zaken in de implementatie en uitvoering van het hondenbeleid. Daarom 

wordt er een projectleider aangesteld die dit integraal gaat oppakken. De evaluatie is hier een onderdeel van. 

In de afgelopen maanden is de beschikbare capaciteit ingezet op vele andere prioriteiten in de openbare 

ruimte, o.a. de opstart voor het 'verbeterd zelf doen'. 

dec-15 Woondebat Ruimte ja jan-16 Stolk Komt jaarlijks aan de orde: Locatiemonitor, Jaarbrief en Prestatieafspraken van de woningcorporatie.

oktober-15 Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja nov-15 de Weger Informatie-avond op 19 november. Daarna eventueel een RIB als daar behoefte aan is.

Nog in te plannen Evaluatie Welstandbeleid (in 2016) Ruimte nee dec-16 Schreurs

dec-15 Jaarbrief wonen Ruimte nee jan-16 Stolk Toegezegd tijdens behandeling woonvisie. Inclusief locatiemonitor en aandacht voor effecten en mate van 

doorstroming.

dec-15 Notitie Dorps- en wijkplatforms Ruimte ja dec-15 De Weger Toezegging gedaan bij begrotingsbehandeling d.d. 14 oktober agendapunt 4. Zie ook toezeggingen 7 en 144. De 

visie op wijkgericht werken is gekoppeld aan de oplevering van de visie "Woerden zegt: ja, tenzij…" (zie 

planning, regel 25) en wordt daarop volgend aangeleverd (jan. 16)

dec-15 Meerjaren Onderhoudsprogramma 2016-2019 Ruimte nee dec-15 De Weger 14-10-2015: Het college zegt toe om het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) in de decembercyclus van 

de commissie Ruimte te brengen en dan ook aandacht te schenken aan vragen van de commissie over 

riolering en glasvezel.

sep-15 Strategische planning woningbouw Ruimte nee jan-16 Stolk / 

Schreurs

Wordt januari. 7 januari woondebat in cie. Ruimte. Cf. collegebesluit 13/10/2015

nov-15 Prestatieafspraken met woningcorporaties Ruimte nee jan-16 Stolk Concept-afspraken bespreken in de commissie, tijdens het zg. Woondebat, i.a.v. van management van GroenWest

dec-15 Startnotitie verkenning (on)mogelijkheden 

windenergie

Ruimte ja dec-15 De Weger

jun-16 Actuele verkeersvisie Woerden Ruimte ja jun-16 Stolk Startnotitie wordt ter besluitvorming aan de raad voorgelegd in oktober of november

mrt-16 Voorstel inzake duurzaamheid Ruimte ja mrt-16 Stolk Toegezegd in begrotingscommissie d.d. 14 oktober 2015 agendapunt 5.

mrt-16 Gesprek tussen wethouder en de raad over 

het groen op de bastions

Ruimte nee mrt-16 De Weger Toegezegd in begrotingscommissie d.d. 14 oktober 2015 agendapunt 7.

mrt-16 Proef parkeren (tijdsduur betaald parkeren 

beperken gedurende één jaar).

Ruimte ja mrt-16 De Weger Conform amendement A-7 tijdens begrotingsraad 29-10-2015.
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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 dec-15 Wordt in samenhang met visie op co-creatie "Woerden zegt ja, 

tenzij..." opgepakt en wordt ter behandeling in de cie van januari 

aangeboden.

Overlap met toezegging 144. 

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.

Ruimte Stolk ? jul-15 In Rib 15R.00339 d.d. 1 september is een passage over de 

sanitairunit opgenomen. Daarmee is dit onderwerp afgehandeld.

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 nov-15 Gesprek met de initiatiefnemers van dorpshuis Harmelen over de 

mogelijkheden is afgerond. Na besluitvorming college zal nog in 

november een RIB aan de raad worden aangeboden. Deze kan 

desgewenst voor januari 16 geagendeerd worden.

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 nov-15 Wordt in samenhang met visie op cocreatie "Woerden zegt ja" 

opgepakt en wordt ter behandeling in de cie van november 

aangeboden.

Overlap met toezegging 7. Loopt in planning hiermee gelijk.

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 dec-15 Onderzoek naar ontmoeten ivm vacature nog niet afgerond.

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 mrt-16 Wordt Q1 2016 (cf. programmabegroting). Oorzaak: vanuit de 

evaluatie IBOR en het verbeterplan zijn veel acties voortgekomen 

die nu van een realistische planning worden voorzien.

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 nov-15 jan-16 De meest actuele informatie is te vinden in de verzamelrib van 1 

september 2015 (15R.00497). Zodra er besluitvorming heeft 

plaatsgevonden, wordt een specifieke RIB over dit dossier opgesteld.

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 ? nov-15 Wordt meegenomen in presentatie op 19 november

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 ? nov-15 Wordt meegenomen in presentatie op 19 november

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 ? ? In de bestuursrapportage en de kwartaalrapportage gebeurt dit 

ook. Daarnaast wordt de sturing en beheersing en de 

verantwoording hierover in het kader van de verbeterorganisatie 

opnieuw ingericht.

211 04-06-2015 

commissie 

agendapunt 7

Crematorium Geestdorp / Rijnhof (rib 

15R00162)

Wethouder Duindam zegt toe alternatieve locaties nader te bestuderen en de raad 

daarover in het vervolgproces te informeren.

Ruimte Duindam ? nov-15 Tijdens de raadscommissie ruimte van 12 november wordt dit 

besproken aan de hand van RIBR00586)

217 09-07-2015 raad 

agendapunt 5

vragenserie VVD inzake 

asfalteringswerkzaamheden / 

aanbesteding

Wethouder De Weger zegt toe een Rib inzake aanbestedingsregels en de speelruimte 

voor gemeenten daarin, op te stellen.

Ruimte De Weger ? ? De RIB wordt opgesteld

218 03-09-2015 

commissie 

agendapunt 9

Aankoop Brediusboerderij Wethouder Schreurs zegt toe dat de raad t.z.t. (nog dit jaar) twee alternatieve exploitaties 

krijgt voorgelegd t.b.v. aanschaf / ontwikkeling Brediusboerderij.

Ruimte Schreurs nov-15 jan-16 Een aantal kwesties , zoals fiscale consequenties, moet 

uitgezocht worden. Hier is iets meer tijd voor nodig.

219 24-09-2015 raad 

agendapunt 8

Vragenhalfuur over besluit PS inzake 

geluidswal Veldhuizen

Wethouder Schreurs zegt in de beantwoording toe zo spoedig mogelijk met een voorstel te 

komen, waarin ook wordt gerefereerd aan eventuele jurisprudentie over soortgelijke casus.

Ruimte Schreurs dec-15 RIB wordt opgesteld voor raad 26 november of commissie Ruimte van 

3 december

TOEZEGGINGEN
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222 28-09-2015 raad 

agendapunt 15

Raadsvoorstel (15R.00367) inzake 

diverse grondexploitaties 

Wethouder Schreurs zegt toe om de vragen van Inwonersbelangen over de parkeergarage 

binnen een termijn van vier weken schriftelijk af te doen.

Ruimte Schreurs nov-15 dec-15 Een herijking van de (parkeer)exploitatie op het Defensie-eiland 

is in concept gereed. Deze moet intern nog worden besproken en 

daarna bestuurlijk worden vastgesteld. Aanbieding van de RIB 

schuift hierdoor iets op en zal naar verwachting rond 1 december 

plaatsvinden.

225 08-10-2015 

commissie 

agendapunt 8

Aanpassing bestemmingsplan 

recreatieplas Cattenbroek

Wethouder Schreurs zegt toe met een nadere analyse te komen waarom het college ervan 

uitgaat niet nogmaals door de Raad van State te worden teruggefloten.

Ruimte Schreurs vóór 5/11 RIB in week 45 naar de raad

228 14-10-2015 

commissie 

agendapunt 9

Begrotingsbehandeling programma 

6 ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Het college zegt een raadsinformatiebrief toe inzake strategische 

woningbouwplanning. 

Ruimte Schreurs dec-15 Afgedaan middels raadsinformatiebrief 15r.00602 strategische 

woningbouwplanning 2015-2020 (definitief) 

229 14-10-2015 

commissie 

agendapunt 9

Begrotingsbehandeling programma 

6 ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Het college zegt toe om de actuele wachttijden voor sociale huurwoningen naar de raad te 

zenden. 

Ruimte Stolk jan-16

232 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling De begroting wordt op het onderdeel crematorium gewijzigd. Van het begrote 

bedrag van € 75.000,- wordt € 50.000,- opgenomen als risico in de risicoparagraaf en 

wordt € 25.000,- opgenomen in de begroting als kosten voor planvorming, met 

daarbij de opmerking dat deze kosten worden verhaald op de ondernemer bij de 

inschrijvingen.

Ruimte Duindam

233 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling Het verslag van de bijeenkomst d.d. 14 juli jl. van het college met de 

ondernemersdelegatie inzake plannen/financiering westelijke randweg wordt aan de 

raad toegezonden.

Ruimte Stolk ?

234 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling Op korte termijn ontvangt de raad een Rib inzake het Gildepoortje. Ruimte Schreurs ? Zie RIB 15R.00436 d.d. 27 oktober. Hiermee is dit onderwerp 

afgehandeld

235 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling Vóór het Kerstreces ontvangt de raad een rib inzake het fietsplan Ruimte Stolk dec-15 dec-15

236 29-10-2015 raad 

agendapunt 4

Begrotingsbehandeling De vragen over het proces rondom de verkoop van het pand Rietveld 25 worden 

schriftelijk afgedaan. 

Ruimte Schreurs dec-15 Vragensteller is per mail geantwoord. RIB volgt
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1. Raad 28-02-2013 Voortgang project bouw 

starterswoningen

Ruimtelijke mogelijkheden onderzoeken / overleg met betrokkenen / instrument grondbeleid daarbij 

betrekken.

Ruimte Stolk Q1 2016 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. Begin 2016 kan naar verwachting worden gestart 

met de eerste locaties.

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 ? afgehandeld; Woerden heeft formeel gereageerd naar 

ministerie

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 ? zie tabblad Planning

19. Raad 24-09-2015 Motie inzake extra inzet 

afvalscheiding bij 

ondergronds inzamelen

1. De afvalscheiding bij ondergronds inzamelen te stimuleren met extra maatregelen die het 

voor bewoners aantrekkelijker maken hun afval gescheiden aan te bieden; 2. De dekking voor 

deze maatregelen te vinden binnen de financiële kaders van het afvalbeheerplan.

Ruimte Stolk ?

20. Raad 28-09-2015 Motie geen 

verslechtering 

leefbaarheid door A12

Verzoekt het college: De gemeente Bodegraven-Reeuwijk in woord en daad te steunen bij 

haar beroep tegen de verhoging van de maximum snelheid;

Ruimte De Weger ? Wethouder De Weger geeft aan op de volgende 

wijze invulling te geven aan de motie: het namens 

de gemeenteraad versturen van een brief aan de 

fracties in de Tweede Kamer waarin het gevoelen 

van de raad over de snelheidsverhoging onder de 

aandacht wordt gebracht. In overleg treden met 

zijn collega in Bodegraven-Reeuwijk, waarbij 

relevante partijen informatie uitwisselen (o.m. 

ODRU).

22. Raad 29-10-2015 Motie fietsverkeer 

Steinhagenseweg

Te onderzoeken of een alternatief mogelijk is voor de voorgenomen fietstunnel aan de 

Steinhagenseweg.

Ruimte Stolk ?

23. Raad 29-10-2015 Motie oplaadpunten e-

bikes

Te bevorderen dat er in Woerden, te beginnen in de kern Woerden, oplaadpunten voor e-

bikes komen.

Ruimte De Weger ?

24. Raad 29-10-2015 motie werksessie wijk- 

en dorpsplatforms

De raad organiseert een brede werksessie met wijk- en dorpsplatforms. Ruimte Presidium Q1 2016 Wordt/is besproken tijdens Presidiumvergadering 

van 10 november 2015.



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen concern-

zaken

interne opm.

19-nov-15 Gebiedscommissie Utrecht West Schreurs doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september // NB wordt samengevoegd met presentatie Bodemdaling RO
19-nov-15 Najaarsoverleg rekenkamercie - raad RKC

19-nov-15 Bodemdaling De Weger DL
19-nov-15 Vervolgproces nav evaluatie IBOR De Weger doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september DL

7-jan-16 Wonen (woningbouwplanning & prestatieafspraken) Stolk RO

nog in te plannen Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. De Weger Conform Rib 15R.00130 (doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september) DL

nog in te plannen Glasvezel Duindam doorgeschoven - stond aangekondigd voor 10 september

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur Duindam nav de presentatie op 12 maart 2015 RO
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. DL waarom aparte bijeenkomst? 

Onderdeel van groenbeheerplan zie 

toezeggingenlijst no. 158

nog in te plannen Woerden Ruimtelijk: bestemmingsplannen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid

Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015, inplannen na de zomer. Zie ook Rib 15R.00619 RS

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

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).
RO

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

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

nog in te plannen Externe deskundige in kader van grondexploitaties raad Afgesproken in Auditcommissie 13 oktober 2015 RO


