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P-002 MIDDELEN september 2016 2 Proef parkeren

"Op basis van de reacties uit de raad zegt de wethouder toe om in 

september een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen waarin de 

scenario’s 3 en 4 zijn uitgewerkt."

raadsvoorstel ja ja (okt) De Weger raadsbesluit R 29-10-2015

C 08-06-2016

Afgehandeld via raadsbesluit 29-9-2016

P-050 MIDDELEN september 2016 Bestuursrapportage raadsvoorstel ja ja going concern Afgehandeld (raad september)

P-028 MIDDELEN september 2016 Stand van zaken Handhaving ja Molkenboer Afgehandeld: tijdens informatiebijeenkomst 8 september is er een presentatie geweest 

P-045 AUDIT september 2016 Accountantsverklaring bij jaarrekening 2015 ja (audit) ja Afgehandeld (auditcie) 

T-187 WELZIJN september 2016 3 Veiligheid Sociaal Domein

De wethouder zegt toe om één keer per jaar een stresstest te 

organiseren (voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te 

delen met de raad.

RIB ja Haring toezegging C 04-03-2015 Afgehandeld: rib 16R00293 besproken in commissie Welzijn van 14 september 2016.

T-281 MIDDELEN september 2016 ICT / Contractbeheer / Inkoop

Raad en college spreken af dat na de zomer tijdens een 

informatiebijeenkomst het onderwerp ICT / contractbeheer / 

samenwerking wordt geagendeerd

ja toezegging R 23-06-2016 Afgehandeld: tijdens informatiebijeenkomst 8 september is er een presentatie geweest 

T-295 RUIMTE oktober 2016 Aanpassing raadsvoorstel parkeren Cromwijck

Wethouder Stolk zegt toe dat de raad vóór de raadsvergadering een 

correct aangepast voorstel ontvangt. Zij zegt tevens toe dat de vraag om 

een toelichting op de (hoge) kosten van de maatregelen schriftelijk wordt 

beantwoord.

raadsvoorstel ja toezegging C 06-10-2016 Afgehandeld: 16R.00614 d.d. 13-10-2016

T-296 RUIMTE oktober 2016 Aanpassing raadsvoorstel grondstoffenbeleidsplan

De wethouder zegt toe dat de raad vóór de raadsvergadering een 

correct aangepast voorstel ontvangt. Daarbij wordt gevoegd een 

overzicht van wijzigingen in het raadsvoorstel. 

raadsvoorstel ja toezegging C 06-10-2016 Afgehandeld, aangepast voorstel op raadsagenda 3-11-2016

T-197 WELZIJN oktober 2016 3 Ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk van waardering

De wethouder zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te 

doen richting werkgevers met betrekking tot mantelzorg. De uitkomsten 

worden na de zomer 2015 gedeeld met de raad.

Respijtzorg/mantelzorgers

Begin volgend jaar (2016) ontvangt de raad een Rib inzake een 

overzicht van instrumenten m.b.t. respijtszorg/mantelzorgers en wat het 

college voornemens is te gaan doen om mantelzorgers verder te 

ondersteunen.

raadsvoorstel ja ja Koster toezegging 01-04-2015

29-10-2015

Wordt besproken met de Ondernemers Kring Woerden, in overleg november. Resultaat 

wordt meegenomen in voorstel mantelzorgwaardering, dat opgesteld wordt Q1 2016.  Update 

29/2: zie ook bij Planning regel 15: uitstel tot na de zomervakantie. Toelichtende proces-RIB 

wordt in maart aangeboden. Update cie Welzijn 9 maart 2016: De fractie van D66 vraagt 

aandacht voor het meenemen van mantelzorgbeleid richting ondernemers. Update 30/3 RIB 

16R.00151  met een procesvoorstel mantelzorg, wordt eind maart aan raad aangeboden. 

Update 12-10 RIB 16R.00559, die op beide aspecten van deze ozegging in gaat, is in 

september aan de raad aangeboden

T-273 WELZIJN oktober 2016 3 Transformatieagenda Sociaal Domein & Investeringsplan Sociaal 

Domein: bestedingskaders 2016-2017

raadsvoorstel ja (sept) ja (okt) ja (okt) Haring toezegging C 02-12-2015

R 05-04-2016

C 19-05-2016

Update 26-4: in september zal conform de toezegging in de raad van 5 april een voorstel 

over de kaders worden aangeboden. Update 25-05: De toezegging is herhaald in de 

commissie van 19 mei. Toegevoegd is de Transformatieagenda Sociaal Domein. Eerste 

bespreking tijdens informatieavond 8 september domein. Update 12-10: deze toezegging is 

verwerkt in raadsvoorstel 16R.00560, die in september aan de raad is aangeboden en op 5 

oktober in de commissie algemeen is besproken.

P-011 MIDDELEN oktober 2016 2.2.1.3 Lichtplan Binnenstad 

(vh verlichtingsplan)

RIB ja De Weger begroting De formulering van de kaders is met Stadshart en BBW besproken. Planning houdt verband 

met P-010 (beleidskader straatverlichting).

T-173 MIDDELEN oktober 2016 1 Evaluatie Jumelage

Met het advies om inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

bij de internationale samenwerking te betrekken, alle directe en indirecte 

kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te maken en 

deze aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

raadsvoorstel Molkenboer toezegging C 14-01-2015 Evaluatie medio 2016.

M-034 WELZIJN oktober 2016 Motie herinrichting parkeerparkeerplaatsen Cromwijck

Wethouder Stolk zegt toe met een (financierings)voorstel naar de raad 

te komen m.b.t. de herinrichting van het parkeerterrein sportwijk 

Cromwijck. Besluit uit motie: "Dat het college een uitwerkingsplan maakt 

voor herinrichting/optimalisatie van de beide parkeerplaatsen op het 

Sportpark Cromwijck en een voorstel aan de raad presenteert bij de 

begroting 2017 e.v.,"

raadsvoorstel ja ja Stolk motie R 23-06-2016 Staat op raadsagenda 3 november

P-033 MIDDELEN oktober 2016 Programmabegroting 2017-2020

Wethouder Haring zegt toe in de begroting een meerjarig perspectief 

van de stelposten op te nemen.

raadsvoorstel ja ja C 14-06-2016 Dit wordt opgenomen.

P-017 WELZIJN november 2016 Overzicht financiën Jeugdhulp

Wethouder Haring zegt toe vóór de zomer 2016 een overzicht te sturen 

van de financiën jeugdhulp.

RIB ja C 13-04-2016 Informatie over de financiën Jeugdhulp wordt in oktober 2016 aangeleverd. Update 12-10 

RIB 16R.00615 is aan de raad aangeboden

P-043 RUIMTE november 2016 2.1.2.1 Groenvisie Singel 

(verdieping op het Singelplan d.d. eind 2014)

raadsvoorstel ja (10 nov) ja ja De Weger going concern C 14-10-2015 Achtergrond zie RIB 16R.00205 (ingekomen bij raad 28-4-2016). 1 maand vertraagd:  

behandeling in november. Na raadsbesluit wordt dit uitgewerkt in een beheerplan. 
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T-291 MIDDELEN november 2016 Interactie burger-overheid

Wethouder Stolk zegt toe dat er in november een raadsinformatiebrief 

verstuurd wordt over de stand van zaken rond de interactie burger-

overheid.

RIB toezegging C 12-10-2016 Rib zal conform toezegging in november aan de raad gezonden worden

P-022 MIDDELEN november 2016 Locatiekeuze en voortgang huisvesting statushouders en opvang 

vluchtelingen

raadsvoorstel ja ja De Weger Raadsvoorstel 16R.00534 (huisvesting Azc) en rib 16R.00528  (andere drie sporen) is 

vanwege de regionale ontwikkelingen niet in september behandeld. 

T-279 MIDDELEN november 2016 Bespreking opzet besloten commissie informatieveiligheid (in 

Presidium)

overige C 08-06-2016

Uit de besluitenlijst van 8 juni 2016: "De commissie is verdeeld over de noodzaak tot het 

opzetten van een besloten commissie voor informatieveiligheid. De commissie besluit 

daarom dat de keuze gemaakt moet worden in het Presidium na de zomer. Vanuit het college 

wordt daarvoor een memo gemaakt over het doel en de taken van deze commissie." Er 

wordt een memo voorbereid om te bespreken in het presidium in november.

P-015 RUIMTE november 2016 6.1.1.1 Ontwikkeling Snellerpoort RIB ja ja Schreurs begroting Uitvoering van het vigerend bestemmingsplan en masterplan wordt opgepakt. Pilot 

organische ontwikkeling heeft geen concrete ontwikkeling opgeleverd. Komende periode 

vindt participatietraject met  betrokken partijen plaats waarna de daadwerkelijke ontwikkeling 

van het gebied en het omleggen Steinhagenseweg wordt gestart. Er is overleg met de 

provincie over subsidie voor ongelijkvloerse kruising voor langzaam verkeer met de 

Steinhagensweg. 

M-021 RUIMTE november 2016 Motie open data (link) Schreurs motie R 29-10-2015 commissie 18 november 2015: deadline op november 2016 waarbij de resultaten tot dusver 

worden gedeeld met de raad.

T-200 RUIMTE november 2016 2.3.1.1 Ontwikkelingen Veenweidegebied

Jaarlijkse bijeenkomst met de raad. Indien nodig en gewenst een 

raadsinformatiebrief of anderszins.

overige ja De Weger toezegging R 23-04-2015 Onderwerp wordt behandeld tijdens informatie-avond van 10 nov

P-053 RUIMTE november 2016 Stand van zaken openbare ruimte ja

P-048 RUIMTE november 2016 Gemeentelijke monumenten in Woerden overige ja De Weger

P-049 RUIMTE november 2016 Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Erfgoed raadspeilbrief ja De Weger

P-035 WELZIJN november 2016 Voorstel aanpassing verordeningen Participatiewet raadsvoorstel ja ja Eind oktober zal raadsvoorstel 16R.01050 Zienswijze wijziging verordeningen werk & 

inkomen aan de raad worden  aangeboden.

P-040 WELZIJN november 2016 Vervolg bijeenkomst Cultuur overige ja Haring 12-03-15 Gepland voor november. Update 27-10: het college zal in november een RIB aan de raad 

zenden over de stand van zaken cultuursector. Daarna zal een nieuwe bijeenkomst worden 

gepland.  

T-303 MIDDELEN november 2016 Najaarsbijeenkomst Rekenkamercommissie-raad overige ja (17 

november)

T-287 WELZIJN november 2016 Stand van zaken Cumulus

De raad ontvangt via een rib nadere informatie over de doorontwikkeling 

van Cumulus, mede in relatie tot de website van WoerdenWijzer

RIB Koster toezegging C 05-10-2016

C 12-10-2016

RIB16R.00630 wordt eind oktober aan de raad gezonden

T-297 RUIMTE november 2016 Schuifruimte

Wethouder Haring zegt toe de raad op korte termijn te informeren over 

de stand van zaken rond de schuifruimte, het overleg met de provincie 

en de mogelijke locaties.

Haring toezegging C 13-10-2016 Update 02-11: Rib 16R.00649 is aangeboden aan de raad.

T-266 WELZIJN december 2016 Onderzoek inwoners afgewezen aanvragen Ferm Werk

De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het onderzoek, dat in 

de tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar de situatie van inwoners 

waarvan de aanvraag door Ferm Werk is afgewezen.

RIB Koster toezegging C 09-03-2016 Het onderzoek wordt - naar verwachting in het najaar - uitgevoerd door Ferm Werk. 

Afhankelijk daarvan zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst. Update 27-10: naar 

verwachting wordt de raad in december 2016 geinformeerd

T-292 RUIMTE december 2016 Investering Reconstructie De Kanis raadsvoorstel ja (01-12) ja (8-12) ja (21-12) 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-148 RUIMTE december 2016 Ontsluiting Harmelerwaard

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. 

De Weger toezegging C 16-10-2014 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.

P-016 RUIMTE december 2016 2.6.1.1 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel ja (dec 

2016)

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. 

T-280 MIDDELEN december 2016 Organisatieontwikkeling / Organisatievisie

De burgemeester zegt een raadsinformatiebrief toe over 

Organisatieontwikkeling waarin onder andere aandacht wordt besteed 

aan: doelstellingen, verbeterpunten, wat is er al bereikt en waar staan 

we nu, keuzescenario’s voor de raad voor de prioritering van de ‘vrije 

ruimte’ en formatie-uitbreiding Communicatie.

RIB ja (dec) toezegging C 16-06-2016 wordt conform planning uitgevoerd 

P-030 WELZIJN december 2016 Evaluatie en voortzetting project Jongeren-Onderwijs-Werk raadsvoorstel Update griffie 11-04: Op basis van aangepast processchema PWI van september naar 

oktober. Update sept: evaluatie wordt in oktober opgeleverd, maar wordt eerst in bestuur 

RBL besproken en pas in december in de vorm van RIB of raadsvoorstel in raad Woerden 

(en andere deelnemende gemeenten)
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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-293 WELZIJN december 2016 Kader preventie

Wethouder Haring zegt toe dat de raad binnenkort, in ieder geval nog in 

2016, een voorstel ontvangt inzake een kader voor preventie.

raadsvoorstel ja ja toezegging C 12-10-2016

P-054 RUIMTE december 2016 Jaarbrief Wonen en strategische woningbouwplanning raadsinformatieb

ijeenkomst 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.

T-179 RUIMTE december 2016 2 Straatwerk Dammolen-Middelmolen Harmelen

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.

RIB De Weger toezegging 05-02-15 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 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.

De Weger toezegging C 08-03-2016 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.

P-027 MIDDELEN december 2016 4 Nieuwe Marktverordening raadsvoorstel Haring Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" is 

vastgesteld door het college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Het traject 

duurt langer vanwege de participatie door marktpartijen, maar hierdoor is het eindproduct 

uiteindelijk gedragen en kwalitatief beter. Marktverordening komt in raad december.

T-214 WELZIJN december 2016 6.2.1.1 Economisch actieplan

Informatie over de effecten van de verscheidene initiatieven.

RIB Haring toezegging 02-07-15 Vanwege langdurige ziekte en vacatures is dit vertraagd. De vacatures zijn in juni ingevuld, 

per juni is de POVW opgericht, Gemeente en POVW werken samen aan een actualisering 

van EAP 3.0 ook de POVW vraagt de tijd voor een zorgvuldige co-creatie in deze. De 

verwachting is de toegezegde informatie in het 4e kwartaal kan worden gegeven.

M-029 MIDDELEN december 2016 Motie voorbereiding juni-overleg: teruggave afvalstoffenheffing 

(link)

ja ja Stolk motie R 21-04-2016 Teruggave wordt opgenomen in belastingverordening die cf. het reguliere proces tegen het 

einde van het jaar aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden

M-033 MIDDELEN december 2016 Motie verbetering aanstellingsprocedure wethouders (link) motie R 17-05-2016 Actie door griffie/presidium.

P-052 RUIMTE december 2016 Meerjaren Perspectief Woerden Vastgoed overige ja

T-245 MIDDELEN december 2016 Ambtelijke samenwerking Oudewater

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. Deze 

evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

Molkenboer toezegging R 16-12-2015 De evaluatie wordt voorbereid. Het raadsvoorstel is behandeld in de commissie Algemeen 

van 24 mei en geagendeerd voor de raad. De raad heeft het voorstel afgewezen. Het college 

voert momenteel met het college van Oudewater een evaluatie uit.

M-036 WELZIJN december 2016 Motie breed draagvlak- en effectenonderzoek zondagsopenstelling

Resultaten onderzoek

ja ja motie R 30-06-2016

P-007 WELZIJN december 2016 3 Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in relatie tot deelnemende 

gemeenten

raadsvoorstel Koster C 02-12-2015

C 20-09-2016

02-12-2015: met een voorstel naar de raad te komen waarin wordt getracht de 

‘democratische balans’ te herstellen in de relatie tussen Ferm Werk en de deelnemende 

gemeenten. Update: In opdracht van het bestuur van FermWerk heeft BMC een notitie over 

de governance opgesteld. Deze is nog niet in het bestuur besproken. Een RIB is daarom niet 

mogelijk voor april/mei. Update 26-04-2016: notitie is nog niet in bestuur FermWerk 

besproken, de planning van de RIB is daarvan afhankelijk. Update 20-09-2016: Wethouder 

Koster geeft dat de raad/commissie nog in 2016 het voorstel kan bespreken. Update 26-10: 

Rib 16R.00634 met stand van zaken governance is aangeboden aan de raad. Vervolgactie 

(T-302) na de zomer 2017. 

T-289 WELZIJN december 2016 Rapportage kwartaal 3 Ferm Werk                            Wethouder Koster 

zegt toe dat in de aanbiedingsrib van de rapportage over kwartaal 3 

nader wordt ingegaan op de onderdelen van het amendement, zoals dat 

is aanvaard door de raad in de vergadering van 28 januari 2016 bij de 

behandeling van het voorstel vaststellen nota beleid participatie, werk en 

inkomen.

RIB Koster toezegging C 05-10-2016

T-286 WELZIJN december 2016 Raadsinformatiebrief stand van zaken zorg voor verwarde 

personen

RIB Koster toezegging C 05-10-2016

T-300 RUIMTE december 2016 Rapport Hart voor Harmelen

Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de reactie op 

het rapport Hart voor Harmelen.

RIB toezegging C 13-10-2016 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-290 RUIMTE december 2016 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12

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. 

RIB De Weger toezegging C 07-10-2016
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P-034 RUIMTE januari 2017 2.1.2.1 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 januari 2017 Ontwikkelingsvisie Middelland

Wethouder Haring zegt toe de raad begin 2017 te informeren over de 

visieontwikkeling Middelland.

raadsvoorstel Haring C 13-10-2016 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-302 MIDDELEN januari 2017 Veiligheid en preventief jeugdbeleid ja

T-294 WELZIJN januari 2017 Aanpak verwarde personen

Wethouder Koster zegt toe in januari/februari 2017 een 

raadsinformatiebrief over aanpak verwarde personen te sturen.

RIB toezegging C 12-10-2016

T-284 RUIMTE januari 2017 Verkeersvisie Woerden 2030                                                      - Er 

wordt een fietsactieplan opgesteld.

- Er wordt een parkeerbeleid voor de woonwijken opgesteld.            Zie 

ook T-256 .                                                     

raadsvoorstel Stolk toezegging C20-09-2016

T-283 RUIMTE januari 2017 Verkeersvisie Woerden 2030                                                   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.

raadsvoorstel ja ja Stolk toezegging R 29-09-2016

C 12-10-2016

Wethouder Stolk zegt toe dat de raad in januari of februari 2017 een (aangepast) voorstel 

over de verkeersvisie kan behandelen.

P-003 RUIMTE januari 2017 2.1.4.1 Onkruidbestrijding op verharding (evaluatie) RIB ja De Weger begroting RIB volgt in januari 2017

P-009 MIDDELEN maart 2017 Visie "Naar een proactieve samenwerking"

Notitie Dorps- en wijkplatforms

Voorstel interactie burger-overheid

T-276 Wijkplatforms (De wethouder zegt toe om in een reeds geplande Rib 

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.)

raadsvoorstel ja ja Stolk 15-10-2014

R 16-12-2015

Rib 16R.00159 over “naar een proactieve samenwerking” is aan de raad aangeboden als 

onderdeel van 'Woerden zegt ja, tenzij'. Update 5-10 RIB 16R.00141 is aangeboden en geeft 

infomatie dat de bureaucratische compexiteit voor het doen van aanvragen gering is, maar 

dat het proces daarentegen klantvriendelijk en snel is. Update 27-10: het visiedocument 

dorps- en wijkplatforms zal in Q1 van 2017 aan de raad worden voorgelegd.

T-206 RUIMTE maart 2017 Evaluatie 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.

ja De Weger toezegging C 27-05-2015 In maart 2017 staat tijdens de informatiebijeenkomst de evaluatie op het programma

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.

P-051 WELZIJN maart 2017 Plan van aanpak inclusiebeleid raadsvoorstel Zie Rib 16R.00373

T-261 MIDDELEN maart 2017 Maart-Rib 2017 RIB Haring toezegging C 08-03-2016 wordt conform planning uitgevoerd 

P-026 RUIMTE april 2017 2 Consultatie over vormgeving bastions (vh: Gesprek tussen 

wethouder en de raad over het groen op de bastions')

overige 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

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.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016

T-268 RUIMTE april 2017 Evaluatie Hondenbeleid

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.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016

P-010 MIDDELEN mei 2017 2.2.1.3 Beleidskader voor Straatverlichting raadsvoorstel ja ja (Q2-

2017)

ja (Q2-

2017)

De Weger begroting College verzendt naar verwachting Q4 een RIB. Wegens nog in te vullen vacatureruimte 

(beleid/beheerder geel) is de oplevering naar 2017 doorgeschoven

P-046 RUIMTE mei 2017 Voorstel wijziging bestemmingsplan Defensie-eiland raadsvoorstel ja Schreurs 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

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.

toezegging R 21-04-2016 Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging
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P-032 WELZIJN juni 2017 Minima en armoedebeleid 2017-2018 raadsvoorstel Koster Update 27-10: Wethouder Koster gaf in de commissie algemeen aan dat actuele 

ontwikkelingen hieromtrent, mede ingegeven door kabinetsbeleid, ertoe leiden dat het 

voorstel nog even op zich laat wachten. Op dit moment is het lastig een concrete termijn te 

noemen. De verwachting is dat het beleidsstuk in 2017 Q12 besproken zal kunnen worden.

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.

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

T-256 RUIMTE juni 2017 2.4.0.2 Verkeersvisie 2030 (2 van 2)

De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt uiterlijk 

juni 2017 aan de raad ter vaststelling aangeboden. Zie ook T-284.

raadsvoorstel ja ja ja Stolk begroting R 28-01-2016 Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)

P-029 MIDDELEN juli 2017 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel Stolk

In juni is een evenementencoördinator aangesteld, die het evenementenbeleid gaat trekken. 

Het is de bedoeling om het beleid samen met organisatoren van evenementen en dorps- en 

wijkplatformen op te stellen. Een eerste bijeenkomst met organisatoren is eind september 

geweest. Vanuit dit overleg is een panel gevormd wat o.a. input gaat leveren voor het nieuwe 

beleid.  De komende periode zal vooral gebruikt gaan worden om vanuit de verschillende 

stakeholders input op te halen om zo tot een gedragen beleid te kunnen komen. Hier gaat 

enige tijd in zitten vandaar het verplaatsen van het beslismoment. Naar verwachting kan het 

voorstel aan de raad voor behandeling in juli (voor de zomer) worden aangeboden.

T-302 WELZIJN september 2017 Inrichting governance structuur Ferm Werk raadsvoorstel Uit Rib 16R.00634

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-298 RUIMTE geen termijn Verduurzaming accommodaties

Wethouder De Weger zegt toe een voorstel naar de raad te sturen 

inzake de verduurzaming van accommodaties.

raadsvoorstel toezegging C 13-10-2016

M-028 WELZIJN geen termijn Motie streven naar betere zorg binnen het sociaal domein (link) Haring / 

Koster

motie R 21-04-2016 De motie is door het college verwerkt in het aanbestedingsdocument, waarmee de 

aanvullende voorwaarde deel uitmaakt van het aanbestedingsproces

P-037 RUIMTE geen termijn Planvorming Exercitieveld ja De Weger C 11-11-2014

P-038 MIDDELEN geen termijn Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel ja Schreurs

P-041 AUDIT geen termijn Externe deskundige in kader van grondexploitaties ja raad A 13-10-2015 Organisatie bij griffie. 

T-248 WELZIJN geen termijn Glasvezel

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.

RIB ja De Weger toezegging C 13-01-2016

T-258 RUIMTE geen termijn 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.

Stolk toezegging C 11-02-2016

T-301 RUIMTE geen termijn Stand van zaken Omgevingswet

Wethouder De Weger zegt toe een informatiebijeenkomst te organiseren 

over de stand van zaken rond de Omgevingswet.

toezegging C 13-10-2016

T-269 RUIMTE geen termijn Evaluatie Hondenbeleid - De Happy Roedel 

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.

De Weger toezegging C 14-04-2016

T-299 RUIMTE geen termijn Stand van zaken scholenbouw

Wethouder Haring zegt toe de raad te informeren over de scholenbouw 

in Kamerik.

RIB Haring toezegging C 13-10-2016 Het Voorlopig Ontwerp wordt medio november vastgesteld door de stuurgroep. Daarna zal 

de raad via een RIB geinformeerd worden over het project.

T-270 RUIMTE geen termijn Evaluatie Hondenbeleid - Klankbordgroep

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.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016

M-035 RUIMTE geen termijn Motie duurzame geluidswal Veldhuizen motie R 30-06-2016

T-278 MIDDELEN geen termijn Stand van zaken Gemboxx

- Het college hervat de gesprekken over de ICT-Coöperatie en gaat na 

wat de stand van zaken op dit moment is, alsmede de betrokkenheid 

van Gemboxx daarbij. De raad krijgt daarover een terugkoppeling 

gecombineerd met scenario’s voor de toekomst.

- De raad wordt door het college geïnformeerd of en hoe de gemeente 

de relatie met Gemboxx voortzet.

toezegging R 17-05-2016
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/21-april/20:00/Motie-streven-naar-betere-zorg-binnen-het-sociaal-domein/motie-streven-naar-betere-zorg-binnen-het-sociaal-domein-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/23-juni/20:00/Motie/motie-duurzame-geluidswal-veldhuizen.pdf
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T-282 RUIMTE geen termijn Graspad Raadhuislaan Harmelen                                               

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.

De Weger toezegging C 20-09-2016

T-285 MIDDELEN geen termijn Bestuursrapportage 2016                                                         De 

openstaande vragen inzake over de haalbaarheid van Woerden als 

Fietsstad van het jaar 2016 en het milieuvriendelijk bermbeheer worden 

schriftelijk afgedaan.

Stolk / De 

Weger

toezegging C13-09-2016 t.a.v. Fietsstad: raad is eind 2015 geïnformeerd  (15R.00546) dat van deelname is afgezien.

T-288 WELZIJN geen termijn Nieuwe kaders investeringsbudget sociaal domein         Het college 

zal nagaan op welke wijze het inwonerservaringsonderzoek 

/cliëntervaringsonderzoek input heeft geleverd voor de aanbevelingen en 

de voorstellen rond het investeringsfonds.

Koster toezegging C05-10-2016 aangepast raadsvoorstel 16R.00656 staat op de agenda van de raadsvergadering van 3 

november 2016 
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