
PLANNING
(Eerste planning) 

commissie-cyclus

Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Nieuwe 

planning 

commissie-

cyclus

Portefeuille-

houder

Datum 

afdoening

Stand van zaken

november-15 Uitwerking Hondenbeleid (brede evaluatie) Ruimte nee mrt-16 De Weger Cf. planning (onder voorbehoud van besluitvorming door het college op 1 maart)

dec-15 Notitie Dorps- en wijkplatforms Ruimte ja mrt-16 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…" (interactie 

burger-overheid) en wordt daaropvolgend aangeleverd.

Op 3 maart is een informatiebijeenkomst voor de raad over Woerden zegt Ja tenzij en Gebiedsgericht werken.

dec-15 Startnotitie verkenning (on)mogelijkheden 

windenergie

Ruimte ja mrt-16 De Weger

mrt-16 Gesprek tussen wethouder en de raad over het 

groen op de bastions

Ruimte nee ? De Weger Het gesprek met de raad kan het best gevoerd worden a.d.h.v. tekeningen die op dit moment worden gemaakt als 

onderdeel van het project m.b.t. de singels (in ontwerpfase). Dit item wordt z.s.m. voorzien van de juiste planning 

daaromtrent.

juni-15 Ontwikkeling Snellerpoort Ruimte ja mrt-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.

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

informatiebijeenkomst van april.

mei-15 Notitie begraafplaatsen Ruimte nee jun-16 Schreurs (wnd) Was april 2015, wordt voorjaar 2016 (beleids-en-beheerplan begraafplaatsen).

jul-16 Overleg met vertegenwoordigers GS/PS 

Utrecht

Ruimte nee jul-16 Commissie Afgesproken 11 februari 2016, over o.a. schuifruimte herstructurering bedrijventerreinen. Zo mogelijk voor 

zomerreces 2016.

okt-16 Verkeersvisie 2030 Ruimte ja okt-16 Stolk Afgesproken op 14 januari 2016 tijdens vergadering cie Ruimte.

oktober-16 Ontwikkeling Veenweidegebied Ruimte ja nov-16 de Weger Informatieavond geweest op 19 november. Volgende bijeenkomst najaar 2016. 

nov-16 Toekomstscenario's molen De Windhond Ruimte nov-16 Schreurs Afgesproken 11 februari 2016 tijdens rondvraag CDA.

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

jun-17 Uitwerking plannen verkeersvisie Ruimte jun-17 Stolk Afgesproken op 28 januari 2016 tijdens raadsvergadering.
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Nr. Oorsprong Onderwerp Toezegging Commis-sie Portefeuille-

houder

eerste deadline deadline Stand van zaken

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 feb-16 Wordt besproken in het Woondebat in februari

246 16-12-2015 raad 

agendapunt 14

Motie verkeerssituatie Harmelen Wethouder Stolk zegt toe:                                                                                                                                                           

- in de loop van februari een terugkoppeling te geven van het gesprek met VVN Harmelen.

Ruimte Stolk feb-16 ? Het gesprek heeft plaatsgevonden. Van dit gesprek is door VVN een 

verslag gemaakt. Er wordt nog bekeken op welke wijze hiervan 

terugoppeling plaats gaat vinden aan de raad

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 mrt-16 Wordt in samenhang met visie op co-creatie "Woerden zegt ja, tenzij..." 

opgepakt. Komt aan de orde tijdens informatie-bijeenkomst op 3 maart. 

Overlap met toezegging 144. 

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 mrt-16 Gesprek met de initiatiefnemers van dorpshuis Harmelen over de 

mogelijkheden is afgerond. Na besluitvorming college zal naar verwachting 

in februari een RIB aan de raad worden aangeboden (evt. behandeling in 

maart).  Update 29/2: het college zal de RIB aanbieden zodra het 

contract met de initiatiefnemers is getekend. dat zal naar verwachting 

in de loop van maart gebeuren.

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 mrt-16 Wordt in samenhang met visie op cocreatie "Woerden zegt ja" opgepakt. 

Komt aan de orde tijdens informatiebijeenkomst op 3 maart.

Overlap met toezegging 7. Loopt in planning hiermee gelijk.

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 mrt-16 Onderzoek naar ontmoeten ivm vacature nog niet afgerond. Vacature is 

inmiddels vervuld, naar verwachting wordt in februari een RIB aan de raad 

gezonden, eventueel ter bespreking in maart 2016. Update 29/2: in een 

eerdere RIB (15R.00152) is al aangegeven deze vraag in het verlengde 

van het de visie op gebiedsgericht werken op een hoger plan te tillen. 

Dit zal nu in eerste instantie gebeuren in de 

raadsinformatiebijeenkomst van 3 maart. Vanuit de te formuleren visie 

kunnen vervolgens besluiten worden genomen over  de behoefte aan 

ontmoetingsruimte in kernen/wijken.

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 apr-16  In maart wordt een rib verzonden met meer informatie over kap/beplanting 

en onderhoud

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 mrt-16 Vanwege o.a. fiscale complexiteit was een langere voorbereidingstijd 

noodzakelijk. Een raadsvoorstel (m.b.t. de grondexploitatie waar de 

aankoop uit wordt gedekt) zal naar verwachting voor behandeling in maart 

gereed zijn. De stichting (Stichting Hoeve Batestein) zal een eigen 

exploitatie maken. Deze zal in de loop van 2016, samen met of 

voorafgaand aan de overdracht van de Brediusboerderij/Hoeve Batestein, 

op de agenda van de raad komen te staan. Het is nu nog niet te zeggen 

wanneer dit gaat gebeuren.

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 mrt-16 Cf. planning (onder voorbehoud van besluitvorming door het college 

op 1 maart)

253 14-1-2016 commissie 

agendapunt 6

Rondvraag belevingsonderzoek 

Veenweidegebeid

Wethouder Schreurs zegt toe dat hij na de binnenkort geplande bijeenkomst van de stuurgroep 

schriftelijk op de vragen terugkomt. Tevens ontvangt de raad een rib inzake de ontwikkelingen 

Veenweidegebied.

Ruimte Schreurs mrt-16 mrt-16 Zie RIB 16R.00041  (datum ingekomen DLIS 3-2-2016)

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 apr-16 De meest actuele informatie is te vinden in de verzamelrib van 1 september 

2015 (15R.00497). Er is nog steeds overleg gaande met de eigenaar over 

de schade en de kosten; de verwachting is dat dit binnen enkele maanden 

tot conclusies kan leiden. Zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden, 

wordt een specifieke RIB over dit dossier opgesteld.

251 14-1-2016 commissie 

agendapunt 6

Rondvraag Rijnstraat De raad wordt in mei 2016 nader geïnformeerd over (het proces) verdere inrichting Rijnstraat Ruimte De Weger (wnd) mei-16 mei-16

TOEZEGGINGEN
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TOEZEGGINGEN

240 05-11-2015 raad 

agendapunt 8

Raadsvoorstel inzake herhuisvesting 

Stadhuis

Wethouder Schreurs zegt namens het college toe in het programma van eisen opties voor een 

klimaatneutraal stadhuis op te nemen en na de uitkomst van de uitvraag terug te komen bij de 

raad. Tevens zegt hij toe de raad inzicht te geven in enerzijds het klimaateffect van maatregelen 

in relatie tot de noodzakelijke kosten daarvoor.

Ruimte Schreurs mrt-17 mrt-17

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. Daarnaast 

wordt de raad per kwartaal geïnformeerd over de voortgang.

Ruimte De Weger ? ? Twee maal per jaar in reguliere P&C-cylcus (bestuursrapportage en 

jaarverslag). Daarnaast wordt de sturing en beheersing en de 

verantwoording hierover in het kader van de verbeterorganisatie opnieuw 

ingericht. Afgesproken 19 november.

252 14-1-2016 commissie 

agendapunt 6

Rondvraag planning oplevering zuidelijke 

randweg en werkzaamheden Woerden-

west

Wethouder De Weger zegt in zijn beantwoording toe dat de raad de planning van de 

werkzaamheden ontvangt t.a.v. de zuidelijke randweg en Woerden-west, zodra deze bekend is.

Ruimte De Weger ? ? Woerden West: zie RIB 16R.00059 d.d. 16/2

254 14-1-2016 commissie 

agendapunt 7

Rkc-rapport Vastgoedbeleid Wethouder Schreurs zegt toe dat de raad binnen afzienbare tijd een rib inzake de besteding 

gelden onderhoud schoolgebouwen tegemoet kan zien.

Ruimte Schreurs ? ?

148 16-10-2014 commssie 

agendapunt 5

Begrotingsbehandeling: programma 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. 

255 28-1-2016 raad 

agendapunt 10

Startnotitie verkeersvisie 2030 Het gehele proces t.a.v. de burgerparticipatie (loting c.a.) wordt geëvalueerd en wordt, voordat 

besluitvorming over de verkeersvisie plaatsvindt, aan de raad ter informatie aangeboden.

Ruimte Stolk sep-16

256 28-1-2016 raad 

agendapunt 10

Startnotitie verkeersvisie 2030 De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad 

aangeboden.

Ruimte Stolk jun-17

257 28-1-2016 raad 

agendapunt 10

Startnotitie verkeersvisie 2030 De raad ontvangt een lijst met data waarop de werkgroepen bijeenkomen. De leden van de raad 

kunnen aanwezig zijn als toehoorder.

Ruimte Stolk ?

258 11-2-2016 commissie 

agendapunt 8

Rib vervanging kliko's 1. De raad ontvangt z.s.m. alle relevante informatie, inclusief een overzicht van ramingen en 

kosten en het afvalscheidingspercentage 2017.

2. De raad ontvangt de relevante informatie over de P-90 norm.

Ruimte Stolk
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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 1e kwartaal 2016 De Strategische WB-Planning is vastgesteld en voor de 

ontwikkeling van diverse locaties wordt de benodigde 

capaciteit voor begeleiding van de ontwikkeling in beeld 

gebracht en geworven. 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 apr-16 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.

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 ? Plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) worden 

inmiddels gescheiden ingezameld (via bovengrondse 

container of zakken). Daarnaast kunnen bewoners een GFT- 

en/of papiercontainer aanvragen om beter te scheiden. 

22. Raad 29-10-2015 Motie fietsverkeer 

Steinhagenseweg

Te onderzoeken of een alternatief mogelijk is voor de voorgenomen fietstunnel aan de Steinhagenseweg. Ruimte Stolk okt-16 Wordt meegenomen in de verkeersvisie (zie tabblad 

Planning)

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 okt-16 Wordt meegenomen in de verkeersvisie (zie tabblad 

Planning)



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

3-mrt-16 Woerden zegt: "ja, tenzij…" Stolk & De Weger Inclusief instrument "peilen van inwoners", zoals toegezegd door de burgemeester tijdens de raadsvergadering 

van 28 januari 2016.

17-mrt-16 Beleidsplan Schuldhulpverlening Koster

17-mrt-16 Diverse thema's Sociaal Domein en Jeugdzorg Koster + De Weger (wnd) ? Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: wethouder Duindam zegt toe dat de raad in februari kan praten 

over de bestedingskaders voor 2016. De diverse thema's rond sociaal domein en  jeugdzorg 

(toezegging 230, inkoop jeugd, motie 27, procesagenda) staan op de agenda van de 

informatiebijeenkomst in maart. 

17-mrt-16 O.v.b. Ervaringen zorgverleners Jeugdzorg De Weger (wnd) Afgesproken tijdens cie Welzijn van 13 januari 2016. Bijeenkomst in BESLOTENHEID

17-mrt-16 Uitwerking afvalbeleid Stolk

7-apr-16 Stand van zaken Sociaal Domein Koster aangekondigd tijdens de informatiebijeenkomst van 10 december

7-apr-16 Voorjaarsoverleg Rekenkamer - raad

7-apr-16 BBZ-regeling Koster rapport BBZ-regeling van de Rekenkamercommissie

7-apr-16 Duurzaamheid De Weger

7-apr-16 Inkoop Jeugd 2017 De Weger (wnd) Toegezegd tijdens commissie d.d. 11 november 2015 agendapunt 8 (rib 15R.00552).

nog in te plannen Reisdata van de NS  RAAD onder voorbehoud april 2016

nog in te plannen Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel Schreurs aankondiging

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

nog in te plannen Vervolg bijeenkomst Cultuur Koster (wnd) nav de presentatie op 12 maart 2015

nog in te plannen Externe deskundige in kader van grondexploitaties raad Afgesproken in Auditcommissie 13 oktober 2015; Griffie organiseert.
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 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

15-mrt-16 Ontmoeting met bestuur Stadshart Woerden raad Op locatie. Wordt 15 maart 2016

19-mrt-16 Werkbezoek / presentatie plannen streekmarkt / kaasexperience raad Zo mogelijk op een zaterdagochtend, op locatie Emmakade. 


