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Raadsinformatiebrief (17R.00033) inzake beantwoording vragen ex artikel 40 RvO van  
het CDA over woningbouw Harmelen locatie Fontein 

 
1. Doel van de bespreking  

Deze raadsinformatiebrief is op verzoek van het CDA geagendeerd. Deze fractie wil graag met de 
commissie bespreken of zij van mening is dat de raad voldoende is geïnformeerd over het proces 
rondom het CPO om haar controlerende taak richting het college te kunnen uitoefenen. In het 
verlengde daarvan wil de CDA fractie graag in overleg met de commissie of het voornemen om op de 
Fontein-locatie 7 woningen te bouwen recht doet aan de wensen m.b.t. woningbouw in Harmelen 
zoals zij zijn opgenomen in de door de raad vastgestelde woonvisie. 
 
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

9 juli 2015 
raadsvergadering 

Raadsvoorstel (15R.00301) inzake Woonvisie 2015-2020 Woerden woont 
In de Woonvisie is de focus op het woonbeleid voor 2015-2020 opgenomen, met 
een doorkijk naar de toekomst. 
 

12 oktober 2015 
commissie 
Ruimte 

Raadsinformatiebrief (15R.00602) inzake Strategische woningbouwplanning 
2015-2020 
De strategische woningbouwplanning is een uitwerking van de Woonvisie 
"Woerden Woont 2015-2020". De Woonvisie en Strategische 
Woningbouwplanning vormen gezamenlijk een kader bij de verdere uitwerking 
naar een woning bouwprogramma door de ontwikkelaar in afstemming met de 
gemeente. 
 

8 december 2016 
commissie 
Ruimte 

Raadsinformatiebrief (16R.00713) jaarbrief wonen 2016, strategische 
woningbouwplanning 2016-2020, jaarmonitor en actiepunten 
prestatieafspraken met woningcorporaties 
De strategische woningbouwplanning 2016 (met toelichting) is een uitwerking van 
de woonvisie 'Woerden Woont' 2015-2020 en het instrument dat de gemeente 
inzet om te sturen op het nieuwbouwprogramma: wat wordt er voor wie, wanneer 
en waar gebouwd. 
 

13 april 2017 
commissie 
Ruimte 

Inspreekbijdrage de heer Brandenburg 
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 13 april 2017 heeft de heer 
Brandenburg ingesproken ten aanzien van het thans geagendeerde onderwerp. 
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
- 

 

 

Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
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