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P-052 RUIMTE december 2016 Meerjaren Perspectief Woerden 

Vastgoed

informatie 

bijeenkomst

ja Op de agenda van de informatiebijeenkomst van 1 december.

P-054 RUIMTE december 2016 Jaarbrief Wonen en strategische 

woningbouwplanning

informatie 

bijeenkomst

ja Op 1 december wordt de Jaarbrief wonen gepresenteerd aan de raad. Hierin wordt 

de voortgang ten opzichte van de ambities in de Woonvisie besproken.

P-056 RUIMTE december 2016 Besteding duurzaamheidsbudget 

2016/2017 en voortgang project 

Klimaatneutraal

RIB Uit procesrib 16R.00570: In december 2016 wordt middels een RIB inzicht gegeven 

in de besteding van het duurzaamheidsbudget in 2016 en 2017 en de voortgang 

van het project Klimaatneutraal.

T-148 RUIMTE december 2016 Ontsluiting Harmelerwaard De Weger toezegging C 16-10-2014 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.

Uitspraak van het Hoger Beroep is verdaagd en wordt nu 4 november verwacht. De 

kans is groot dat de uitspraak nogmaals wordt verdaagd. Er lopen nog gesprekken 

met de gemeente Utrecht over de financiële bijdrage.

T-179 RUIMTE december 2016 Straatwerk Dammolen-Middelmolen 

Harmelen

RIB De Weger toezegging 05-02-15 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.

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 in het vierde kwartaal 2016 tot een 

vaststellingsovereenkomst kan leiden. Zodra er besluitvorming heeft 

plaatsgevonden, wordt een specifieke RIB over dit dossier opgesteld.

T-263 RUIMTE december 2016 Duurzaamheid onderwijs De Weger toezegging C 08-03-2016 De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met 

de portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van 

duurzaamheid in het onderwijs op de agenda te zetten in de 

overleggen met de scholen.

Binnen de beperkte capaciteit duurzaamheid zijn prioriteiten gesteld om het project 

klimaatneutraal op de rails te krijgen. We gaan deze toezegging in het 4e kwartaal 

oppakken (Sandra de Wolff) en zullen de raad uiterlijk december 2016 over de 

uitkomsten hiervan informeren.

T-290 RUIMTE december 2016 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 RIB De Weger toezegging C 07-10-2016 Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de 

resultaten van metingen die mogelijk in gezamenlijkheid met 

Bodegraven-Reeuwijk, Stichtse Vecht en Utrecht uitgevoerd 

kunnen worden. 

Dit wordt uitgezocht met de betreffende gemeenten. Intussen wordt de raad in 

november via een RIB geïnformeerd over een regionaal afgestemde brief aan de 

Minister over de snelheidsverhogingen.

T-292 RUIMTE december 2016 Investering Reconstructie De Kanis raadsvoorstel ja ja ja De Weger toezegging C 12-10-2016 

R 27-10-2016

N.a.v. begrotingraad 27-10: zsm indienen raadsvoorstel en organiseren 

locatiebezoek Raad

T-300 RUIMTE december 2016 Rapport Hart voor Harmelen RIB toezegging C 13-10-2016 Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de 

reactie op het rapport Hart voor Harmelen.

Wethouder De Weger spreekt in november met de belangengroeperingen om de 

verschillen in gehanteerde uitgangspunten (onderzoek) en keuzes (visie) te delen. 

Daarna volgt een schriftelijke reactie, waarvan het college een afschrift aan de raad 

zal toezenden.

T-248 RUIMTE december 2016 Glasvezel RIB ja Weger toezegging C 13-01-2016 Op verzoek van de commissie zal het college de raad een Rib 

inzake de stand van zaken glasvezel sturen. Afhankelijk van 

de Rib kan worden bepaald of een informatieavond wenselijk 

is.

College heeft op 15-11  besloten de intentieovereenkomst te tekenen. Er wordt 

bekeken of een RIB met de actuele stand van zaken zinvol is om in december 2016 

te versturen.

T-304 RUIMTE december 2016 Woning Molenaar RIB Ten Hagen toezegging R 03-11-2016 Wethouder Ten Hagen geeft aan dat de gemeente op dit 

moment met het vraagstuk bezig is, vooral met het aspect 

openbaarheid gebied versus privacy van de bewoner. Zodra er 

meer bekend is, wordt de raad nader geïnformeerd.

Loopt parallel met tz 75.

T-316 RUIMTE januari 2017 Kavelpad De Kanis RIB De Weger toezegging 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.

P-003 RUIMTE januari 2017 Onkruidbestrijding op verharding 

(evaluatie)

RIB ja De Weger begroting RIB volgt in januari 2017

P-034 RUIMTE februari 2017 Groenblauw beheerplan RIB ja (jan 2017) De Weger begroting Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en 

water. Het college zal in december over het beheerplan besluiten. Daarna wordt de 

raad geïnformeerd via een RIB. 

P-025 RUIMTE februari 2017 Ontwikkelingsvisie Middelland raadsvoorstel Haring toezegging C 13-10-2016 Wethouder Haring zegt toe de raad begin 2017 te informeren 

over de visieontwikkeling Middelland.

Traject: 17 mei: presentatie in College "Tussenstand Ontwikkelingsvisie Middelland"- 

in juni toelichting of bespreking in commissie Ruimte. Met input uit het gebied in 

september naar de raad. In juni is een Raadsinformatiebrief (16R.00310) verzonden 

waarin de tussenstand van de ontwikkelingsvisie is beschreven. In de periode 

daarna is die tussenstand samen met stakeholders uitgewerkt. In september vindt 

een tweede co-creatie sessie met stakeholders plaats. Naar verwachting komt 

ontwikkelingsvisie in december 2016 in de Raad. Dat wordt januari tbv 

terugkoppeling keuzes uit tweede co-creatie sessie en themasessie bespreking in 

college.

T-298 RUIMTE februari 2017 Verduurzaming accommodaties raadsvoorstel toezegging C 13-10-2016 Wethouder De Weger zegt toe een voorstel naar de raad te 

sturen inzake de verduurzaming van accommodaties.

Het primaat ligt bij de sportaccommodaties. Er is sprake van enige vertraging omdat 

wordt bezien in hoeverre naast allerlei energiemaatregelen ook inclusie (inclusief 

onderwijs en inclusief sporten) als ambitie kan worden meegenomen. Aanlevering 

raadsvoorstel wordt verwacht in Q1 van 2017.
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T-258 RUIMTE februari 2017 Rib vervanging kliko's Stolk toezegging C 11-02-2016 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.

T-299 RUIMTE maart 2017 Stand van zaken scholenbouw RIB Haring toezegging C 13-10-2016 Wethouder Haring zegt toe de raad te informeren over de 

scholenbouw in Kamerik.

In het voorbereidingsproces bevinden we ons op verschillende punten nu in een 

afrondend stadium. Naar verwachting is er in januari 2017 meer duidelijkheid over 

proces en planning zodat we de raad in Q1 2017 kunnen informeren via een RIB. 

Gewijzigd naar maart 2017.

T-283 RUIMTE maart 2017 Verkeersvisie Woerden 2030 (1 van 3) raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging R 29-09-2016

C 12-10-2016

R 24-11-2016

- De behandeling van de verkeersvisie is door de raad 

aangehouden. Het college zegt toe met de participatiegroep in 

gesprek te treden over zowel de inhoud van de verkeersvisie 

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.

Raadsvergadering 24/11: Het college hoopt dat er eind februari 2017 een nieuwe 

versie ligt. Aangepast van februari naar maart.

T-284 RUIMTE maart 2017 Verkeersvisie Woerden 2030 (2 van 3) raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging C 20-09-2016 - Er wordt een fietsactieplan opgesteld.

- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken opgesteld. 

Zie ook T-256

M-035 RUIMTE maart 2017 Motie duurzame geluidswal Veldhuizen motie R 30-06-2016 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.

P-043 RUIMTE maart 2017 Groenvisie Singel raadsvoorstel ja ja De Weger going concern C 14-10-2015

C 17-11-2016

Aangehouden totdat het college de financiële consequenties 

van de drie scenario’s in beeld heeft gebracht. Daarna kan de 

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.

Na bespreking op 17 november 2016 aangehouden tot 1e kwartaal 2017.

M-021 RUIMTE maart 2017 Motie open data (link) motie R 29-10-2015 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 Q1 van 

2017 van start.

P-015 RUIMTE maart 2017 Ontwikkeling Snellerpoort RIB Ten Hagen begroting 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.

P-044 RUIMTE maart 2017 Bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof 

(crematorium)

raadsvoorstel ja ja In RIB 16R.00183 (stand van zaken project crematorium) staat genoemd dat het 

bestemmingsplan na vaststelling in het college in Q1-2017 naar de raad wordt 

gestuurd.

T-206 RUIMTE maart 2017 Evaluatie IBOR ja De Weger toezegging C 27-05-2015 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.

In maart 2017 staat tijdens de informatiebijeenkomst de evaluatie op het 

programma

T-301 RUIMTE maart 2017 Stand van zaken Omgevingswet informatie 

bijeenkomst

Ten Hagen toezegging C 13-10-2016 Wethouder De Weger zegt toe een informatiebijeenkomst te 

organiseren over de stand van zaken rond de Omgevingswet.

De gemeenteraad heeft aangegeven meegenomen te willen worden rond de 

invoering van de Omgevingswet eind van het eerste kwartaal zal deze structurele 

informatievoorziening starten

P-037 RUIMTE maart 2017 Planvorming Exercitieveld RIB De Weger C 11-11-2014

C 15-11-2016

Toegezegd wordt dat de raad begin 2017 wordt geïnformeerd 

over de stand van zaken rond het Exercitieterrein. 

P-016 RUIMTE april 2017 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel ja (sept) ja (Q2-2017) ja (Q2-2017) Haring begroting In mei 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, in november ontvangt de raad een RIB. 

UPDATE - RIB komt in de loop van januari 2017. Planning verder niet gewijzigd.

P-026 RUIMTE april 2017 Consultatie over vormgeving bastions informatie 

bijeenkomst

ja (Q2-2017) De Weger going concern C 14-10-2015 Plan voor bastions wordt uitgewerkt conform Singelplan (vastgesteld in 2014). 

T-267 RUIMTE april 2017 Evaluatie Hondenbeleid RIB De Weger toezegging C 14-04-2016 Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld om 

maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te geven. Na 

een jaar wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt hierover in 

april 2017 een Rib.

T-268 RUIMTE april 2017 Evaluatie Hondenbeleid RIB De Weger toezegging C 14-04-2016 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.
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Motie/motie-duurzame-geluidswal-veldhuizen.pdf
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T-306 RUIMTE mei 2017 Uitwerkingsvoorstel huisvesting 

statushouders

raadsvoorstel ja ja C 15-11-2016 De wethouder zegt toe dat hij in het voorjaar van 2017 met 

voorstellen naar de raad komt voor met de besluitvorming over 

de huisvestingsopgave voor statushouders. 

P-046 RUIMTE mei 2017 Voorstel wijziging bestemmingsplan 

Defensie-eiland

raadsvoorstel ja Tem Hagen Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 8 september wordt het aangepaste plan 

voor het zuidelijk deel van Defensie-eiland gepresenteerd.

T-271 RUIMTE mei 2017 Grondexploitatie Brediusboerderij toezegging R 21-04-2016 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

M-031 RUIMTE juni 2017 Motie fietsverkeer Steinhagenseweg 

(link)

Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie 

M-032 RUIMTE juni 2017 Motie oplaadpunten e-bikes (link) De Weger motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen verkeersvisie

P-055 RUIMTE juni 2017 Spoorboekje klimaatneutraal 203

Motie mogelijk maken kleine 

windturbines (link)

raadsvoorstel ja ja motie 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.

T-256 RUIMTE juni 2017 Verkeersvisie 2030 (3 van 3) raadsvoorstel ja ja ja Stolk begroting R 28-01-2016 De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen 

wordt uiterlijk juni 2017 aan de raad ter vaststelling 

aangeboden. Zie ook T-284.

Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)

P-036 RUIMTE december 2017 Toekomstscenario's molen De Windhond RIB C 11-02-2016 In november wordt een RIB aan de raad gezonden die desgewenst in december 

kan worden besproken.

T-315 RUIMTE geen termijn Project Slotenbuurt Zegveld raadsvoorstel toezegging C 08-12-2016 De wethouder zegt toe dat de investering in een soortgelijk 

project, Slotenbuurt Zegveld, in de loop van 2017 aan de raad 

zal worden voorgelegd.

T-310 RUIMTE geen termijn Ontwikkeling luchtkwaliteit C 17-11-2016 Wethouder De Weger zegt toe om met een 

raadsinformatiebrief te komen over onder meer de 

ontwikkeling van de luchtkwaliteit binnen de stadsgrenzen.

T-269 RUIMTE geen termijn Evaluatie Hondenbeleid - De Happy 

Roedel 

De Weger 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.

T-270 RUIMTE geen termijn Evaluatie Hondenbeleid - 

Klankbordgroep

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016 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.

T-282 RUIMTE geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen De Weger toezegging C 20-09-2016 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.
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-3-motie-oplaadpunten-e-bikes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/9-juli/20:00/Raadsvoorstel-15R-00296-inzake-duurzaamheid-gemeente-Woerden/motie-gewijzigd-mogelijk-maken-kleine-windturbines.pdf

