
PLANNING PLANNING
Commissie-
cyclus

Onderwerp Commis-
sie

Door naar 
raad

(nieuwe) 
deadline

Portefeuille-
houder

Stand van zaken

maart-15 Rib werkplannen IBOR Ruimte nee mrt-15 De Weger Was november 2014. De werkplanning wordt geactualis eerd op grond van overleg met andere partijen 
(kabels & leidingen) en nieuwe ontwikkelingen. De a ctuele werkplannen IBOR zullen in maart aan de raad  
worden aangeboden.

maart-15 Evaluatie duurzaamheidsfonds Ruimte mrt-15 De Weger Het actieprogramma duurzaamheid: wordt gekoppeld aa n het projectplan "Woerden klimaatneutraal 2030" 
dat uitvoering geeft aan de motie van de raad. Stre ven is erop gericht om in maart een voorstel aan he t 
college voor te leggen, waarna het naar de raad kan .
De evaluatie van de duurzaamheidsleningen loopt zee r goed. In 2014 zijn 16 aanvragen binnengekomen, 
waarvan er 14 zijn verstrekt. Evaluatie wordt gekop peld aan bovengenoemd voorstel dat in maart naar he t 
college gaat.

april-15 Voorstel inzake businesscases huisvesting 
gemeentelijke organisatie

Ruimte ja mrt-15 Schreurs Themabijeenkomst op 30 september 2014 geweest, raadsvoorstel toegezegd voor eind 2014. In RIB 14R.00529 d.d. 
9-12-2014 is stand van zaken gegeven en toegezegd dat raad in Q1 een voorstel krijgt.

april-15 Voorzieningen in de kernen Ruimte ja mrt-15 Schreurs Eerste kwartaal 2015.

mei-15 Evaluatie systematiek IBOR Ruimte ja mei-15 De Weger In commissie 5-2-2015 afgesproken dat ook fracties worden geïnterviewd. De laatste interviews met raadsleden 
vinden op 23 maart plaats. Het rapport wordt in apr il opgeleverd ten behoeve van behandeling in mei.mei-15 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee mei-15 De Weger Was december. De notitie inzake het crematoruim zal in mei aan de  raad worden aangeboden. Het beleid- en 
beheerplan begraafplaatsen na de zomer.

mei-15 Bp buitengebied Harmelen Ruimte ja mei-15 Schreurs Besproken in raadsinformatiebijeenkomst van  18 september 2014. De RIB van 9 december  2014 (14R.00539): 
ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-planMER liggen momenteel ter inzage. Voorgenomen behandeling in de 
raad en/of de commissie in mei 2015. Vertraging doo r het grote aantal zienswijzen en de implementatie van 
de MER. 

mei-15 Evaluatie verruiming welstandbeleid (in 2016) Ruimte nee mei-15 Schreurs Was maart 2015. In het eerste kwartaal van 2015 wordt een voorstel gedaan voor de doelen van de evaluatie. Dit 
wordt meegenomen met de voorstellen voor (aanpassin g) bouwverordening en erfgoedverordening. Deze 
worden naar verwachting aan de raad aangeboden voor  behandeling in commissie/raad van mei.

juni-15 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja jun-15 Schreurs Wordt 2e kwartaal 2015. Is doorgeschoven vanwege on derzoeken, 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 S teinhagenseweg.

juni-15 Voorstel (met scenario's) inzake 
doorstroming Woerden-West

Ruimte ja jun-15 Stolk Afgesproken in commissie 5-2-201 5.

juni-15 Herziening nota wonen Ruimte ja jun-15 Stolk Conform de startnotitie zoals besproken op 8 januari 2015
september-15 Voorstel inzake duurzaam ophalen huishoudelijk 

afval
Ruimte ja mrt-15 Stolk In maart procesmatig voorstel besproken, 15R.00074.

september-15 Herziening bp Oortjespad Ruimte ja sep-15 Schreurs De raad is geïnformeerd tijdens de commissievergade ring van 8 januari 2015. Vaststelling is nu gepland  in 
september in verband met de onderzoeken en de aanle vering van de onderliggende informatie. Een RIB ove r 
de samenhang met het Recreatieschap-Oortjespad volg t in maart '15.

dec-15 Woondebat Ruimte ja dec-15 Stolk Komt jaarlijks aan de orde: Locatiemonitor, Jaarbrief en Prestatieafspraken van de woningcorporatie.
? Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja nov-14 de Weger Op 11 november is een raadsinformatiebijeenkomst geweest. Commissie wordt gevraagd aan te geven op welke 

wijze zij bij onderwerp wenst te worden betrokken.
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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 apr-15 Er is nog geen beleidsbrief gereed. Op dit 
moment wordt door het college integraal 
gekeken naar wijkgericht werken ca. (fysiek, 
sociaal en participatie in brede zin). Uiterlijk 
1 april zal de raad worden geinformeerd over 
de richting.

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 Inspreker heeft een uitgebreide schriftelijke 
reactie op zijn vragen en bezwaren ontvangen. 
Aanvullend daarop heeft op 3 maart 2014 een 
gesprek plaatsgevonden met booteigenaren 
over de exploitatie en de daaraan verbonden 
kosten. Zie verder volgnr 20

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 apr-15

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 Dit is een onderdeel bij de verdere uitwerking en 
wordt in het project meegenomen. Q1 2015 
voorstel.

37 10-10-2013 
commissie 

agendapunt 16a

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 mei-15 Conform planning nr 31 vindt evaluatie in 2016 
plaats. In het eerste kwartaal van 2015 wordt 
een voorstel gedaan voor de doelen van de 
evaluatie. Dit wordt meegenomen met de 
voorstellen voor (aanpassing) 
bouwverordening en erfgoedverordening. 
Deze worden naar verwachting aan de raad 
aangeboden voor behandeling in 
commissie/raad van mei.

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 ? De afspraak met de bewoonster is gemaakt en 
ook met andere omwonenden heeft een 
gesprek plaatsgevonden.

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 Schreurs / 
Koster

okt-14 Ten aanzien van H2O heeft het college uw raad 
in september (informatiebijeenkomst)  
geinformeerd over stand van zaken en proces. 
In oktober zijn de plannen van initiatiefgroep 
dorsplein besproken met betrokken wethouders. 
De raad is over de ontwikkelingen geinformeerd 
en op de hoogte van het feit dat het college een 
beroep op de gemeente om het financiële gat in 
de business case te dichten niet honoreert. Dit 
punt is hiermee afgesloten en kan van de 
lijst af.

140 15-10-2014 
commssie 

agendapunt 5

Begrotingsbehandeling: 
programma 2 Fysiek 
beheer openbare ruimte 
en vervoer

Wethouder Van Tuijl zegt nog voor dit jaar een raadsinformatiebrief toe over de stand van zaken rondom het 
crematorium.

Ruimte Duindam 2014 mei-15 Commissie 11 november: komt in eerste 
kwartaal 2015 naar de raad. 
Wordt mei 2015.

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 Overlap met toezegging 7. Loopt in planning 
hiermee gelijk (uiterlijk 1 april)

145 16-10-2014 
commssie 

agendapunt 5

Begrotingsbehandeling: 
programma 4 Cultuur, 
Economie en Milieu

Wethouder Van Tuijl zegt toe het actieplan duurzaamheid te herijken en dit over enkele maanden aan de raad toe 
te zenden (conform hetgeen hierover is opgenomen in de begroting).

Ruimte De Weger mrt-15 Actieprogramma duurzaamheid: wordt 
gekoppeld aan het projectplan "Woerden 
klimaatneutraal 2030" dat uitvoering geeft 
aan de motie van de raad. Wordt naar 
verwachting in maart in het college 
behandeld, waarna het naar de raad kan. Zie 
ook de toelichting in de planning over de 
evaluatie duurzaamheidsfonds.

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.

TOEZEGGINGEN
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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 De raad wordt hierover geïnformeerd met een 
RIB, uiterlijk in maart.

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 jun-15 Afdoeningstermijn is mede afhankelijk van 
reactie Ferm Werk (overgedragen aan weth. De 
Weger)

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 na 
opening

apr-15 Na opening van de weg hebben meerdere 
waarnemingen plaatsgevonden, in de loop 
van maart wordt dit op verschillende 
relevante tijdstippen opnieuw gedaan; het 
verslag hiervan wordt naar verwachting in 
april aan de raad aangeboden.

166 08-01-2015 
commissie 

agendapunt 6

Rondvraag CDA inzake 
Oortjespad

Op verzoek van de commissie zal weth. Stolk de stand van zaken en ontwikkelingen inzake het Oortjespad ook in 
een raadsinformatiebrief opnemen. Die wordt na de eerstvolgende DB-vergadering van het Schap aan de raad 
gezonden (indicatie medio maart).

Ruimte Stolk mrt-15 mrt-15 RIB ingekomen bij raad 23-2-2015 
(15R.00083)

167 08-01-2015 
commissie 

agendapunt 8

Rib (14R.00530) inzake 
grondwater 
Schilderskwartier

Wethouder De Weger zegt toe dat alle inwoners/betrokkenen in het risicogebied als “afhechting” van het 
(bestuurlijke) proces een brief ontvangen, waarin de uitkomsten en afspraken n.a.v. het meest recente onderzoek 
in worden opgenomen. Tevens wordt erin aangegeven op welke wijze inwoners en toekomstige 
bewoners/eigenaren in de wijk kunnen worden geïnformeerd.

Ruimte De Weger ? apr-15

168 08-01-2015 
commissie 

agendapunt 9

Rib (14R.00452) 
Singelplan Woerden

Wethouder De Weger zegt toe dat de nog via de mail te stellen technische vragen van STERK Woerden schriftelijk 
worden beantwoord. De commissie krijgt een afschrift van de beantwoording (via Rib). Tevens zegt hij toe de vraag 
m.b.t. de liggelden m.b.t. de Singel schriftelijk (via Rib) af te doen.

Ruimte De Weger ? mrt-15

178 05-02-2015 
commissie 

agendapunt 6

Rondvraag 
Inwonersbelangen 
inzake hondenbeleid

Wethouder De Weger zegt toe de communicatie in de v olle breedte te verbeteren (inclusief dat alle 
brief/mailschrijvers alsnog een antwoord krijgen) e n dat er op betrekkelijk korte termijn (tussen een en drie 
weken) een informatieavond wordt georganiseerd voor  de bewoners rondom de Boekentuin.

Ruimte De Weger ? ? RIB met voorgenomen acties (incl. infoavond 
Boekentuin) ingekomen bij raad 19-2-2015 
(15R.00052). Alle brief- en mailschrijvers 
heben inmiddels antwoord ontvangen. De 
bijeenkomst met omwonenden Boekentuin 
heeft op 18 februari plaatsgevonden.

179 05-02-2015 
commissie 

agendapunt 6

Rondvraag 
Inwonersbelangen 
inzake straatwerk 
Dammolen-Middelmolen 
Harmelen

Wethouder De Weger zegt toe dat de raad (per rib) w ordt geïnformeerd over de opvattingen van het colle ge 
over de ontstane situatie n.a.v. de uitspraak van d e rechter en het vervolgproces.

Ruimte De Weger ? apr-15
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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 2e 
kwartaal 

2015

De vervolglocatie worden opgepakt na de Woonvisie 
(zie ook de antwoorden op de motie van het CDA over 
de Notenbalk).

RS RBP

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 ? FP R&B

9. Raad 30-10-2014 Motie duurzaam met 
een doel

1. Uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaatneutrale gemeente kan zijn; 2. Het actieprogramma duurzaamheid 
zodanig in te richten dat voornoemde doelstelling op voornoemde datum kan worden gerealiseerd; 3. Het actieprogramma ter 
vaststelling aan de raad te zenden. 

Ruimte De Weger ? RS RBP

11. Raad 30-10-2014 Motie geluidswal 
Veldhuizen

verzoekt het college: alles te doen wat in zijn vermogen ligt om de besluitvorming over het inpassingsplan ultimo december 
2014 zodanig te beïnvloeden dat de positie van de gemeente Woerden kenbaar wordt gemaakt aan de leden van Provinciale 
Staten en daarmee eventuele dure en langdurige vervolgprocedures te voorkomen.

Ruimte Schreurs ?
Op 13 januari jl. Is ingesproken tijdens de hoorzitting 
van PS en in het kader van het vooroverleg van het 
Inpassingsplan is een zienswijze ingediend

RS RP



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

12-mrt-15 Huisvestingswet - en verordening Stolk
12-mrt-15 stand van zaken woonvisie Stolk
12-mrt-15 Cultuur Duindam
12-mrt-15 Afronding project gezonde slagkracht Stolk
9-apr-15 Voorjaarsoverleg Rekenkamercommissie -raad x
9-apr-15 Monitoren sociaal domein Koster n.a.v. amendement raadsvergadering 6 november  2015
9-apr-15 Veiligheid en openbare ruimte / zwerfvuil Raad Contactpersoon: Jelmer Vierstra van Progressief Woerden
9-apr-15 Regionale samenwerking (U10 en Woerden in de regio) Molkenboer
26-mei-15 Hoorzitting raad in het kader van doorstro ming Woerden-West, 

(voorafgegaan door een werkbezoek)
Presidium Wordt na ontvangst van het voorstel ter za ken in (tweede deel van) mei gepland).

2-jun-15 Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Stolk Afgesproken tijdens inwerkprogramma raad.

11-jun-15 Stand van zaken Vastgoed (met Rib als onde rlegger) Schreurs
11-jun-15 Toekomst regionale bibliotheek Het Groene Hart Duindam contactpersoon: Ruud Niewold D66 en STER K Woerden)
nog in te plannen Woerden Ruimtelijk: bestemmingspla nnen: flexibiliteit versus 

rechtszekerheid
Schreurs geannuleerd voor 12 maart 2015

nog in te plannen Jaarlijkse bijeenkomst Verbonden Partijen Duindam Conform nota Verbonden Partijen. Wordt ná 15 april en voor juni-overleg gepland.
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).

17 maart 2015 en 15 
september 2015

Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden nvt Op locatie.


