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Datum: 13 december 2012 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

De raad besluit: 

de ingekomen stukken over de periode van 23 november tot en met 13 december 2012 
te behandelen zoals voorgesteld. 

de de voorzitter, 
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Ingekomen stukken 

Nummer 

1. 

1.1 

1.2 

Omschrijving 
12r.00454 rib lokaal veiligheidsarrangement 
station Woerden.pdf 

12i.02061 bijlage rib cijfers stationsgebied 
Woerden.pdf 

12L01483 bijlage rib lokaal 
veiligheidsarrangement station Woerden.pdf 

Behandelvoorstel 
Cie. Middelen - Behandelen in de 
procedurevergadering van 16 
januari 2013 

Cie. Middelen - Bijlage bij 
raadsinformatiebrief 12R.00454 

Cie. Middelen - Bijlage bij 
raadsinformatiebrief 12R.00454 

3. 

4. 

6. 

7. 

12.021756 Gemeenteraad van Son en 
Breugel inzake motie kabinetsplannen m.b.t. 
grootte gemeenten.pdf 

12r.00451 rib onderzoeksplan 2013.pdf 

12r.00446 rib beantwoording raadsvragen 
afvalbeheerplan Woerden 2013-2017.pdf 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Ruimte - Betrekken bij 
agendapunt 9. in de 
raadsvergadering van 29-11-2012 

12r.00450 rib inzake beantwoording artikel 40 Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
vragen Inwonersbelangen over grondwater- aannemen 
en funderingssituatie Schilderskwartier.pdf 

12.021867 brief inzake beantwoording artikel 
40 vragen Inwonersbelangen uitspraak RvS 
bestemmingsplan Harmelerwaard.pdf 

12r.00400 rib structurele samenwerking 
afvalwaterketen Winnet.pdf 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

8. 12r.00395 rib rapportages IASZ en Wmo 2e 
kwartaal 2012.pdf 

Cie. Welzijn - Desgewenst 
betrekken bij bespreking 2e 
bestuursrapportage 



12i.03665 bijlage rib 2e kwartaalrapport 2012 Cie. Welzijn - Bijlage bij 
IASZ.pdf raadsinformatiebrief 12R.00395 

12L04352 bijlage rib 2e kwartaalrapport 2012 Cie. Welzijn - Bijlage bij 
Wmo (aangepast) .pdf raadsinformatiebrief 12R.00395 

12r.00427 rib voortgang project C j e W e | z j j n . B e h a n d e | e n in de 
kunstschatten van Woerden.pdf overlegvergadering van 9 januari 2013 

12.002308 bijlage rib 31-01-2012 inzake Cie. Welzijn - Bijlage bij 
project kunstschatten van Woerden.pdf raadsinformatiebrief 12R.00427 

12L04362 bijlage rib ontzamellijst project Cie. Welzijn - Bijlage bij 
kunstschatten van Woerden.pdf raadsinformatiebrief 12R.00427 

12.021636 aanmelding fractieassistent de 
heer J . Schaap van lnwonersbelangen.pdf 

12.021595 VNG ledenbrief inzake uitwerking 
aanstelling in algemene dienst uit CAO 
akkoord 2011-2012.pdf 

12.021767 burgerbrief inzake bezorgdheid 
snelweglawaai A12 in wijk Molenvliet en Snel 
& Polanen.pdf 

12.021613 brief van Humana inzake pleidooi 
keuze voor goede doelen bij inzameling 
gedragen kleding .pdf 

12.021570 brief van Het Verwey-Jonker 
Instituut inzake verzoek deelname aan 
actorenonderzoek i.h.k.v. 2e evaluatie 
Wmo.pdf 

12.022406 VNG ledenbrief inzake verzoek 
deelname aan enquête prioriteiten in 
veiligheid.pdf 

12.022334 VNG ledenbrief inzake Europese 
standaarden betalingsverkeer Single Euro 
Payments Area (SEPA) per 01-02-2014.pdf 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

Cie. Ruimte - Betrekken bij agendapunt 
8 in de raadsvergadering van 29 
november 2012 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad informeren 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

Cie. Welzijn - In handen stellen van 
commissievoorzitters Welzijn 

Cie Middelen - Overlaten aan de 
individuele fractie om de enquête in te 
vullen 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

12r.00457 aanvullend rv inzake toevoegen 
bouwvlak woning Cattenbroekerdijk 12a in 
bestemmingsplan Barwoutswaarder, Polanen 
en Putkop.pdf 



12.022449 Brief Burgemeester Jan Waaijer Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
inzake berichtgeving ad omtrent wethouder aannemen 
Y. Koster.pdf 

12r.00484 rib stand van zaken in diverse C j e R u j m t e . B e h a n d e | e n i n d e 

dossiers.pdf overlegvergadering van 10 januari 2013 

12.022419 Brief Raad van State inzake kopie Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
beroepschrift bestemmingsplan Defensie- stellen van B&W 
eiland.pdf 

12.022437 Brief Minkema College inzake Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
bevestiging goedkeuring jaarverslag 2010.pdf aannemen 

12r.00456 rib huisvesting gemeentelijke Cie. Ruimte - Agenderen in de 
organisatie.pdf overlegvergadering van 6 december 

2012 

12.022323 V N G ledenbrief inzake landelijke Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
campagne vet, recycle hetl.pdf aannemen 

12.022325 Wijkplatform Schilderskwartier Cie. Welzijn - Betrokken bij agendapunt 
inzake mogelijke sluiting jeugdbibliotheek 13 in de commissie van 4 december 
Schilderskwartier te Woerden.pdf 2012 

12.022326 Crossover inzake gemeenteraad Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aanzet: decentralisatie van de jeugdzorg.pdf aannemen 

12.022221 afschrift inzake voorstel wijziging C j e M j d d e | e n . D e w e n s t b e t rekken 
gemeenschappelijke regeling VRU.pdf b | j d e y R U i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t van 30 

januari 2013 

12.022035 Brief van J . Arentshorst inzake 
opmerkingen samenleving en oproep van 
Progressief Woerden, W D , D66 en SGP.pdf 

12r.022251 brief Beter Woerden inzake 
terugkoppeling vestiging Oncologie poli te 
Woerden.pdf 

12.022324 burgerbrief inzake bushalte 
weggehaald op de Steinhagenseweg te 
Woerden.pdf 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

Cie. Ruimte - Betrekken bij agendapunt 
16 in de commissie van 6 december 
2012 

Cie. Ruimte - Betrekken bij de rondvraag 
in de commissie van 6 december 2012 



12.022238 burgerbrief inzake verzoek steun Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
aan gemeente Stichtse Vecht m.b.t. 130 km/u stellen van B&W en de raad informeren 
op de A2.pdf 

12r.00430 rib invoering nieuwe drank- en 
horecawetgeving per 1 januari 2013.pdf 

Cie. Middelen - Behandelen in de 
procedurevergadering van 12 december 
2012 

12.022025 Brief van J . Arentshorst inzake Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
speciaal parkeerabonnement voor aannemen 
ondernemers in parkeergarage Castellum.pdf 

12r.00467 rib normen- en toetsingskader Cie. Middelen 
2012.pdf aannemen 

Voor kennisgeving 

12i.04527 bijlage rib 1. overzicht normen en 
toetsingskader gemeente woerden 2012.pdf 

Cie. Middelen - Bijlage bij 
raadsinformatiebrief 12R.00467 

12a.01353 bijlage rib 2. advies normen en 
toetsingskader 2012.pdf 

Cie. Middelen - Bijlage bij 
raadsinformatiebrief 12R.00467 

12.022707 burgerbrief inzake definitieve 
zienswijze op herziening Gemeentelijke 
Structuurvisie 2009-2030.pdf 

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 
addendum G R S 

12r.00466 rv aanvraag Meerjarige 
Aanvullende Uitkering (MAU) WWB 
inkomensdeel 2013-2015.pdf 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
procedurevergadering van 9 januari 2013 

12i.04556 bijlage rv notitie systematiek MAU Cie.Welzijn - Bijlage bij raadsvoorstel 
en ontwikkeling budgetten l-deel.pdf 12R.00466 

12r.00455 rv warmtekoude opslag in de 
spoorzone Woerden.pdf 

Cie. Middelen - Behandelen in de 
procedurevergadering van 16 januari 
2012 

12r.00472 rv afwaardering parkeergarage 
Castellum.pdf 

Cie. Middelen - Behandelen in de 
raadsvergadering van 19 december 2012 

12.022800 kennisgeving vertrek van Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
gemeentesecretaris W. Wieringa per 01-01- aannemen 
2013.pdf 

12r.00445 rib samenwerking Oudewater-
Woerden, pdf 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 



39.1 12i.04681 bijlage rib motie van PVDA 
Oudewater inzake samenwerking met 
woerden.pdf 

Cie. Middelen - Bijlage bij 
raadsinformatiebrief 12R.00445 

40. 12.022736 beantwoording artikel 40 vragen 
RvO fractie inwonersbelangen inzake 
publicatie collegebesluiten.pdf 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

41. 12.022526 brief wethouder koster inzake 
beëindigen nevenfuncties.pdf 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

42. 12.022706 circulaire inzake wijzigingen Cie. Middelen 
bezoldiging en ambtstoelage burgemeester, aannemen 
wethouders raads- en commissieleden.pdf 

Voor kennisgeving 

43. 12.022522 vragen ex artikel 40 RvO van het 
CDA inzake het vastgoedbeleid.pdf 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad informeren 


