nr.

commissie

beeldvorming

oordeelsvorming

besluitvorming

portefeuille
houder

oorsprong

bron
datum

Ten Hagen

toezegging

Stolk

Stolk

cyclus (maand)

onderwerp / thema

middel

T-316 RUIMTE

maart 2017

Kavelpad De Kanis

RIB

T-319 RUIMTE

maart 2017

Woningbouw Kamerik

T-317 RUIMTE

maart 2017

Uitkomsten locatieonderzoek versnelling raadsvoorstel
sociale woningbouw

P-047 RUIMTE

maart 2017

Wasserij Defensie-eiland

M-035 RUIMTE

maart 2017

Motie duurzame geluidswal Veldhuizen

P-046 RUIMTE

maart 2017

P-036 RUIMTE

april 2017

raadsvoorstel
Voorstel wijziging bestemmingsplan
Defensie-eiland
Toekomstscenario's molen De Windhond raadsvoorstel

T-304 RUIMTE

april 2017

Woning Molenaar

RIB

Ten Hagen

toezegging

P-034 RUIMTE

april 2017

Groenblauw beheerplan

RIB

Ten Hagen

begroting

P-066 RUIMTE

april 2017

Exploitatie Cattenbroekerplas

P-044 RUIMTE

april 2017

T-322 RUIMTE

april 2017

informatie
bijeenkomst
Bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof raadsvoorstel
(crematorium)
RIB
Natuurbeschermingswet

T-324 RUIMTE

april 2017

Oplevering zuidelijke randweg

RIB

T-206 RUIMTE

april 2017

Evaluatie IBOR

informatie
bijeenkomst

M-021 RUIMTE

mei 2017

Open data

RIB

T-258 RUIMTE

mei 2017

T-263 RUIMTE

T-290 RUIMTE

informatie
bijeenkomst

ja

ja

ja

ja

tekst toezegging

status

R 21-12-2016

De raad besluit:
...
3. Het college de opdracht te geven om de reconstructie De
Kanis uit te voeren op basis van de geschetste aanpak,
behoudens het onderdeel “kavelpad”.
4. Het college de opdracht te geven eerst een
consultatieronde te organiseren onder belanghebbenden en
betrokkenen ten aanzien van het kavelpad en daarover de
raad in januari via een raadsinformatiebrief te informeren.

De consultatieronde over het kavelpad heeft plaatsgevonden. Raad heeft RIB
inmiddels ontvangen. Agenderingsverzoek fractie Inwonersbelangen voor
behandeling in maart.

toezegging

C 19-01-2017

De resultaten van de enquete zijn op 24-1-2017 naar de respondenten verzonden.

toezegging

C 17-01-2017

N.a.v. een vragenserie van het CDA gaat wethouder Stolk in
op een aantal ontwikkelingen. Het feitenrelaas/de evaluatie
omtrent de vertraging wordt op redelijk korte termijn aan de
raad gezonden.
Wethouder De Weger zegt toe dat (de beoordeling van) het
initiatief Het Ouden Huis meegenomen wordt in het
raadsvoorstel dat in maart in de commissie kan worden
besproken.

ja
Ten Hagen

ja

ja

Ten Hagen

ja

ja

Ten Hagen

motie

R 30-06-2016
C 16-03-2017

16-03: wethouder Haring zegt toe dat de raad eind maart
2017 een rib terzake tegemoet kan zien.

link

gewijzigd
afgedaan

Toezegging verwerkt in voorstel 17R.00122.

afgedaan

Met de raadsinformatiebijeenkomst van 9 maart 2017 afgedaan. Zie ook RIB
17R.00099
Tijdens de begrotingsraad is een amendement aangenomen over de
verduurzaming geluidswal Veldhuizen. In dit amendement staat dat in de PB 2017
een resultaat wordt toegevoegd. In het eerste kwartaal van 2017 moet het college
de raad informeren over voornemen tot het sluiten van een overeenkomst met de
provincie en gemeente Utrecht. Afgedaan met RIB 17R.00198.

afgedaan
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Motie/motieduurzame-geluidswal-veldhuizen.pdf

afgedaan

Voorstel 17R.00117 wordt als hamerstuk behandeld in de raadsvergadering van
maart.

afgedaan

Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en
water. In verband met verandering van portefeuillehouder is besluitvorming in
college aangehouden. Daarna wordt de raad geïnformeerd via een RIB. Update 44: gewijzigd naar juni.

gewijzigd

C 11-02-2016
R 03-11-2016
C 19-01-2017

Wethouder Stolk geeft aan dat een raadsvoorstel over
toekomstscenario’s op zeer korte termijn aan de raad wordt
voorgelegd. Dit voorstel kan in de cyclus van maart worden
behandeld, zo mogelijk nog in de cyclus van februari.

ja
ja

ja

Haring
Ten Hagen

toezegging

C 09-02-2017

Stolk

toezegging

C09-02-2017

Ten Hagen

toezegging

C 27-05-2015

Ten Hagen

motie

R 29-10-2015

Rib vervanging kliko's

Stolk

toezegging

C 11-02-2016

mei 2017

Duurzaamheid onderwijs

Haring

toezegging

C 08-03-2016
C 19-01-2017

mei 2017

Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 RIB

Ten Hagen

toezegging

C 07-10-2016

ja

De wethouder zegt toe dat de raad hierover binnenkort een
Rib zal ontvangen. Zo mogelijk worden in die Rib de
beantwoording van de artikel 40 vragen van de fractie van
Progressief Woerden over de Natuurbeschermingswet
meegenomen.
Zij zegt toe dat de raad na het gesprek met de gedeputeerde RIB 17R.00152 is op 10 maart 2017 aan de raad gezonden
een Rib met betrekking tot de stand van zaken kan
verwachten
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.
Onlangs heeft de raad de begroting van 2017-2020 goed gekeurd. Hierin zijn
beleidsimpulsen opgenomen. Één daarvan is ‘Open Data’. Dit houdt in dat voor
2017 € 50.000,- is begroot om onderzoek te doen om zo veel mogelijk aan de
motie te voldoen. Doordat open data een relatie heeft met onder andere Big Data
en Smart Cities moet hier beleid voor ontwikkeld worden. Dit onderzoek gaat in Q2
van 2017 van start.
1. De raad ontvangt z.s.m. alle relevante informatie, inclusief ad 1. de raad is hierover geïnformeerd met RIB 17R.00180
een overzicht van ramingen en kosten en het
ad 2. de raad zal hierover in april een RIB ontvangen
afvalscheidingspercentage 2017.
2. De raad ontvangt de relevante informatie over de P-90
norm.
De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met Binnen de beperkte capaciteit duurzaamheid zijn prioriteiten gesteld om het project
de portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van
klimaatneutraal op de rails te krijgen. We gaan deze toezegging in het 4e kwartaal
duurzaamheid in het onderwijs op de agenda te zetten in de
oppakken (Sandra de Wolff) en zullen de raad uiterlijk 1e kwartaal 2017 over de
overleggen met de scholen.
uitkomsten hiervan informeren. Stand van zaken per 1-4-2017: RIB komt in april .
19-01-2017: Commissielid Weerelts vraagt naar de status van
de toezegging. Het college zal de vraag schriftelijk
beantwoorden.
Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de In februari komen we met een RIB. We wachten nog op een aantal gegevens en
resultaten van metingen die mogelijk in gezamenlijkheid met de analyse daarop. Update 4-4: Rib komt in april.
Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Utrecht uitgevoerd
kunnen worden.

afgedaan

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties-spreektijd-maximaal10-minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf

gewijzigd

gewijzigd

gewijzigd

T-179 RUIMTE

mei 2017

Straatwerk Dammolen-Middelmolen
Harmelen

RIB

Ten Hagen

toezegging

C 05-02-2015

De wethouder 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.

T-298 RUIMTE

mei 2017

Verduurzaming accommodaties

raadsvoorstel

Haring

toezegging

C 13-10-2016

Wethouder De Weger zegt toe een voorstel naar de raad te
sturen inzake de verduurzaming van accommodaties.

P-043 RUIMTE

mei 2017

Groenvisie Singel

raadsvoorstel

C 14-10-2015
C 17-11-2016

Aangehouden totdat het college de financiële consequenties Na bespreking op 17 november 2016 aangehouden tot 1e kwartaal 2017.
van de drie scenario’s in beeld heeft gebracht. Daarna kan de Vanwege wethouderswisseling en aanvullende onderzoeken aangepast naar mei
raad een definitieve keuze maken over het sfeerbeeld
groenvisie bomen Singel. Wethouder De Weger geeft aan dat
de raad in het eerste kwartaal van 2017 de financiële
doorrekening (op hoofdlijn) tegemoet kan zien.

P-003 RUIMTE

mei 2017

RIB

T-325 RUIMTE

mei 2017

T-301 RUIMTE

mei 2017

Onkruidbestrijding op verharding
(evaluatie)
Actualisatie gemeentelijke
waterbeleidsplan
Stand van zaken Omgevingswet

P-015 RUIMTE

mei 2017

Ontwikkeling Snellerpoort

RIB

M-051 RUIMTE

mei 2017

Kaderstelling programma duurzaam
Woerden

T-271 RUIMTE

mei 2017

Grondexploitatie Brediusboerderij

P-067 RUIMTE

mei 2017

Gemeentelijk waterbeleid

P-016 RUIMTE

mei 2017

Beleids- en beheerplan begraafplaatsen

T-323 RUIMTE

juni 2017

Beheerplannen onderhoud bomen (n.a.v. RIB
rondvraag LijstvanderDoes)

T-327 RUIMTE

juni 2017

Duurzaamheid / klimaatneutraal 2030

RIB

P-025 RUIMTE

juni 2017

Ontwikkelingsvisie Middelland

raadsvoorstel

P-026 RUIMTE

juni 2017

Consultatie over vormgeving bastions

T-283 RUIMTE

juni 2017

Verkeersvisie Woerden 2030 (1 van 3)

informatie
bijeenkomst
raadsvoorstel

T-284 RUIMTE

juni 2017

Verkeersvisie Woerden 2030 (2 van 3)

raadsvoorstel

T-256 RUIMTE

juni 2017

Verkeersvisie 2030 (3 van 3)

raadsvoorstel

M-031 RUIMTE

juni 2017

Fietsverkeer Steinhagenseweg

ja

ja

Ten Hagen

Ten Hagen

begroting

ja

Ten Hagen

toezegging

C09-02-2017

informatie
bijeenkomst

ja

Ten Hagen

toezegging

C 13-10-2016
C 09-02-2017

Ten Hagen

begroting

informatie
bijeenkomst
raadsvoorstel

ja (juni)

ja

gewijzigd

gewijzigd

Evaluatie loopt, RIB volgt begin april 2017

RIB

ja (mei)

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; Zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt een specifieke
RIB over dit dossier opgesteld.
Update 26-1: In de termijnagenda stond dit onderwerp abusievelijk nog op
december 2016. De onderhandeling met de eigenaar is in de afrondende fase
beland en wij verwachten in maart tot overeenstemming te komen. Zodra er
besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt de vaststellingsovereenkomst
ondertekend. de gemeenteraad wordt met een specifieke RIB over dit dossier
opgesteld ( naar verwachting april 2017). En kan op worden gestart met de
uitvoerende werkzaamheden aan het straatwerk en garage. Behandelmaand
aangepast naar mei.
Voorstel 16R.00742 komt aan de orde in de cyclus van april. Is door griffie
verplaatst naar mei.

gewijzigd

Hij zegt toe de vraag m.b.t. het effect van dit plan op de
rioolheffing schriftelijk af te doen
- Wethouder De Weger zegt toe een informatiebijeenkomst te De gemeenteraad heeft aangegeven meegenomen te willen worden rond de
organiseren over de stand van zaken rond de Omgevingswet. invoering van de Omgevingswet. Eind van het eerste kwartaal zal deze structurele
- Commissie en portefeuillehouder hebben afgesproken
informatievoorziening starten
binnen afzienbare tijd en brede informatiebijeenkomst m.b.t.
Omgevingswet te organiseren.

Update 4-11: Rib 16R.00557 (start ontwikkeling uitvoering bestemmingsplan) is
aangeboden aan de raad. Uit de Rib: begin 2017 zal de raad weer geinformeerd
worden over de stand van zaken. Verplaatst naar mei 2017.

motie

R 23-02-2017

Ten Hagen

toezegging

R 21-04-2016

Haring

begroting

Ten Hagen

toezegging

C 09-02-2017

Haring

toezegging

C09-02-2017

Haring

toezegging

C 13-10-2016
I 09-03-2017
C 14-10-2015

gewijzigd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/23-februari/20:00/motiekaderstelling-programma-duurzaam-woerden.pdf

Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal
het college overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van
Kempensingel. Dit is mede afhankelijk van de planvorming
met o.a. de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede
Batestein van het centrumgebied.

Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging

ja
ja (sept)

ja (maart
2017)
ja

ja

ja (Q22017)

ja

ja (Q22017)

ja

Ten Hagen

In mei 2016 heeft de raad een RIB (16R.00183) met stand van zaken ontvangen.
Behandeling van het beleidsplan tijdens informatiebijeenkomst 08-09-16.
Wethouder Haring zegt toe dat de raad in november 2016 het beheerplan
begraven kan bespreken. Dit bleek niet haalbaar,

ja

ja

Stolk

toezegging

R 29-09-2016
C 12-10-2016
R 24-11-2016

ja

ja

Stolk

toezegging

C 20-09-2016

ja

ja

Stolk

begroting

R 28-01-2016

Stolk

motie

R 29-10-2015

Hij zegt toe dat de raad de beheerplannen binnen afzienbare
termijn (indicatie maand/anderhalve maand) tegemoet kan
zien via een Rib.
De raad krijgt uiterlijk 1 april een overzichtelijk actieplan,
waarin zo smart en concreet mogelijk wordt ingegaan op
onder meer
• mogelijke tussenstappen en kengetallen;
• verfijning van de doelstellingen;
• wijze van monitoring daarvan.

Loopt samen met Groenblauw beheerplan (P-034)

Wethouder Haring zegt toe de raad begin 2017 te informeren Update n.a.v. informatiebijeenkomst: voor de zomer 2017 kan een raadsvoorstel
over de visieontwikkeling Middelland.
worden besproken.
Plan voor bastions wordt uitgewerkt conform Singelplan (vastgesteld in 2014).
Presentatie tijdens bijeenkomst van juni
- De behandeling van de verkeersvisie is door de raad
RIB 17R.00032 - "… Zoals het er nu uitziet (met uiteraard het voorbehoud van
aangehouden. Het college zegt toe met de participatiegroep in bovenstaande), kunnen wij u voor de zomer van 2017 een nieuwe versie van de
gesprek te treden over zowel de inhoud van de verkeersvisie verkeersvisie aanbieden."
als het proces tot nu toe en de raad binnen afzienbare termijn
een al dan niet aangepast raadsvoorstel terzake voor te
leggen.
- Wethouder Stolk zegt toe dat de raad in januari of februari
2017 een (aangepast) voorstel over de verkeersvisie kan
behandelen.
- Er wordt een fietsactieplan opgesteld.
Deze actie wordt opgepakt na de vaststelling van de Verkeersvisie (1 van 3)
- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken opgesteld.
Zie ook T-256
De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen
Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)
wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad ter vaststelling
aangeboden. Zie ook T-284.
Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie

gewijzigd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeersteinhagenseweg.pdf

M-032 RUIMTE

juni 2017

Oplaadpunten e-bikes

Ten Hagen

motie

P-055 RUIMTE

juni 2017

Spoorboekje klimaatneutraal 203
Motie mogelijk maken kleine
windturbines

raadsvoorstel

ja

T-315 RUIMTE

juni 2017

Project Slotenbuurt Zegveld

raadsvoorstel

ja

T-267 RUIMTE

september 2017

Evaluatie Hondenbeleid

P-037 RUIMTE

november 2017

Planvorming Exercitieveld

T-330 RUIMTE

maart 2018

T-270 RUIMTE

geen termijn

Rondvraag LijstvanderDoes inzake
Nationale Boomfeestdag
Evaluatie Hondenbeleid Klankbordgroep

T-269 RUIMTE

geen termijn

T-282 RUIMTE

R 29-10-2015

ja

Haring

motie

ja

Ten Hagen

toezegging

C 08-12-2016

RIB

Ten Hagen

toezegging

C 14-04-2016

RIB

Ten Hagen

C 11-11-2014
C 15-11-2016

Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m-3-motieoplaadpunten-e-bikes.pdf

Procesrib 16R.00570 over het spoorboekje klimaatneutraal 2030 is op 7 oktober
aangeboden aan de raad. Het spoorboekje kan in juni 2017 worden besproken en
betrokken worden bij het juni-overleg.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeenteWoerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleinewindturbines.pdf

De wethouder zegt toe dat de investering in een soortgelijk
project, Slotenbuurt Zegveld, in de loop van 2017 aan de raad
zal worden voorgelegd.
- Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld Wethouder Ten Hagen meldt in de commissie van 9 februari 2017 dat de evaluatie
om maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te
in september besproken kan worden. . Daarin wordt eveneens de stand van zaken
geven. Na een jaar wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt met betrekking tot de individuele locaties genoemd.
hierover in april 2017 een Rib.
- In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake
het hondenbeleid in algemene zin (met name periode april
2016-april 2017), zodat de raad onder meer kan vernemen
wat er met de aanbevelingen is gedaan.
Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt geïnformeerd RIB met tussenbericht over inpakken bomen en uitvoeren van achterstallig
over de stand van zaken rond het Exercitieterrein.
snoeiwerk verzonden (28-02-2017, 17r.00125). Vervolgstap is een RIB na
resultaten van de boombehandeling (najaar 2017)
Woerden zal volgend jaar meedoen aan de Nationale
Boomfeestdag
De portefeuillehouder gaat in gesprek met de Klankbordgroep
hondenbeleid over de wijze waarop deze voor de toekomst
een wat onafhankelijkere rol kan krijgen en welke taak de
Klankbordgroep precies heeft/moet hebben.

gewijzigd

Ten Hagen

toezegging

C 16-03-2017

Ten Hagen

toezegging

C 14-04-2016

Evaluatie Hondenbeleid - De Happy
Roedel

Ten Hagen

toezegging

C 14-04-2016

Ten aanzien van de Happy Roedel geeft de portefeuillehouder
aan dat hij daarmee in overleg zal treden. Indien er op korte
termijn zicht is op een alternatieve locatie, zal hij bezien welke
mogelijkheden er zijn om de termijn voor het innen van een
dwangsom op te schorten.

geen termijn

Graspad Raadhuislaan Harmelen

Ten Hagen

toezegging

C 20-09-2016

T-310 RUIMTE

geen termijn

Ontwikkeling luchtkwaliteit

Ten Hagen

Wethouder De Weger zal in overleg treden met het
Dorpsplatform en overige stakeholders/gebruikers om te
komen tot een passende oplossing. De commissie krijgt hier
t.z.t. een terugkoppeling van.
Wethouder De Weger zegt toe om met een
raadsinformatiebrief te komen over onder meer de
ontwikkeling van de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen.

M-041 RUIMTE

geen termijn

Groen in de wijk

Ten Hagen

motie

R 27-10-2016

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m7-motie-groen-in-dewijk.pdf

M-040 RUIMTE

geen termijn

Verwijderen onnodige en overbodige
verkeersborden

Stolk

motie

R 27-10-2016

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m6-motie-verwijderenonnodige-en-overbodige-verkeersbordenaangepast.pdf

M-048 RUIMTE

geen termijn

Lobby station Woerden

Stolk

motie

R 24-11-2016

Het College opdracht te geven de lobby naar NS/ProRail te
richten op:
a. Het vergroten van de capaciteit op de lijn Woerden –
Amsterdam; b. spoorverdubbeling van de spoorlijn tussen
Leiden en Woerden; c. Parkeren bij station Woerden en de
beschikbaarstelling van het QPark-parkeerterrein; d. Het
verkrijgen van een (gedeeltelijke) intercitystatus;

T-329 RUIMTE

geen termijn

Ten Hagen

toezegging

C 16-03-2017

De vraag van de heer Van der Lit wordt schriftelijk afgedaan.

toegevoegd

T-331 RUIMTE

geen termijn

Rondvraag LijstvanderDoes inzake
inzaaien bermen met bloemen
Communicatie overheid - samenleving /
plaatsing antennemasten

Ten Hagen

toezegging

C 16-03-2017

Wethouder Ten Hagen zegt toe met GroenWest in gesprek te
gaan over communicatie naar de bewoners en omwonenden
over dergelijke zaken. Voorts geeft hij aan zorg te dragen voor
beantwoording van de vragen van de insprekers.

toegevoegd

RIB

C 17-11-2016

toegevoegd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/24november/20:00/Initiatiefvoorstel-16R-00624STERK-Woerden-inzake-plan-van-aanpak-NSstation-Woerden-Molenvliet/motie-lobby-stationwoerden-aangepast.pdf

