
Gemeente Woerden 

12R.00152 

Voorstel aan de raad 
• • 

gemeente 
W O E R D E N 

Datum: 26 april 2012 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

De raad besluit: 

de ingekomen stukken over de periode van 20 maart tot en met 17 april 2012 te 
behandelen zoals voorgesteld. 

de voorzitter, de griffier, 



Ingekomen stukken raad periode 20 maart 2012 t/m 17 april 2012 

nummer afzender en onderwerp behandelvoorstel 

Commissie Middelen 

1 • Brief (12.005108) van de Nationale 
Ombudsman inzake jaarbrief en 
samenvatting jaarverslag 2011 

Voor kennisgeving 
aannemen 

(12.005141) jaarverslag 
2011 
(12.005142) jaarverslag 
2011 

2. Brief (12.005125) van de VNG 
inzake opzet en kosten VNG 
jubileumcongres 

3. Gespreksverslag (12.005796) 
inzake overleg 
rekenkamercommissie met de raad 
op 16-02-2012 

4. Brief (12.005623) van Provincie 
Utrecht inzake checklist 
beoordeling meerjarenbegroting 
2012-2015 

5. Brief (12.005624) van Provincie 
Utrecht inzake beoordeling 
(meerjaren)begroting 2013-2016 

6. Raadsvoorstel (12R.00071) inzake 
bestuurlijke vertegenwoordiging 

7. Brief (12.006084) van gemeente 
Westland inzake aangenomen 
motie treurige vertrekregeling 

8. Raadsinformatiebrief (12R.00111) 
stand van zaken regionale 
samenwerking 

9. Raadsinformatiebrief (12R.00080) 
inzake grondprijsbrief 2012 

Desgewenst betrekken bij 
de raadsvergadering van 
29 maart 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg 

Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg 

Behandelen in de 
commissie van 16 mei 
2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
commissie van 16 mei 
2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 



Commissie Welzijn 

10. Presentaties uit de 
raadsinformatiebijeenkomst 
'decentralisaties' van 21 maart 
2012 

11. Raadsvoorstel (12R.00073) inzake 
re-integratieverordening 2012 

12. Raadsvoorstel (12R.00074) inzake 
aanpassing verordeningen i.v.m. 
wijziging WWB per 1 januari 2012 

13. Raadsinformatiebrief (12R.00048) 
inzake Jeugdgezondheidsmonitor 
gemeente Woerden 2008-2010 

14. Brief (12.005115) van Stichting 
Groene Hart inzake reactie op 
besluitvorming Toeristisch 
Informatiepunt Woerden (TIP) 

• Notitie Stichting Groene 
Hart 

• Gemeentelijke Plan van 
Wensen 

Desgewenst betrekken in 
de commissie van 11 april 
2012 

Behandelen in de 
commissie van 11 april 
2012 

Behandelen in de 
commissie van 11 april 
2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Betrekken bij 
aangekondigde 
interpellatie tijdens de 
raadsvergadering van 29 
maart 2012 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Brief (12.005470) Ministerie van 
BZK inzake antwoord op motie 
wortelingswet / kinderpardon 

Artikel ex 40 vragen RvO 
(12.005771) van D66 over 
faillissement van de W V 

Brief (12.006028) van gemeente 
Wierden inzake aangenomen 
motie dierenpolitie 

Brief (12.006085) van Stichting 
Woerden helpt Roemenië en 
Oekraïne inzake (financiële) 
jaarverslag 2011 en begroting 
2012 

Brief (12.005764) van 
Millenniumplatform inzake 
activiteitenverslag 2009-2011 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Op advies van de 
commissie doorgeleiden 
naar het Presidium 



20. Brief (12.006258) van VNG inzake 
ontwikkelingen kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen 

21. Brief (12.006274) van 
Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden inzake 
conceptbegroting 2013 

22. Brief (12.006403) van 
Bewonerscomité Leefbaar 
Cattenbroek inzake voornemen 
vestiging JOP aan Cattenbroek 

23. Brief (12.006694) van 
Sportoverleg Woerden inzake 
aanbevelingen Sport en 
Beweegbeleid 

24. Raadsvoorstel (12R.00100) inzake 
Algemene Subsidieverordening 
gemeente Woerden 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Ter afdoening in handen 
stelllen van B&W en de 
raad informeren 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&/W 

Behandelen in de 
commissie van 11 april 
2012 

Behandelen in de 
commissie van 9 mei 
2012 

• concept 
subsidieverordening 

• besluit & startnotitie 
Procesmanagement 
Subsidies 

25. Raadsinformatiebrief (12R.00108) 
Ik ben Woerden - Hoe houden we 
Bijleveld groen? 

26. Raadsvoorstel (12R.00128) inzake 
aanpassen verordening Bedrijven 
Investerings Zone (BIZ) 

27. Brief (12.006895) van CNV inzake 
ontwikkelingen huishoudelijke 
verzorging in het kader van de 
WMO 

28. Brief (12.007007) van J. 
Arentshorst inzake krantenartikel 
uit 2004 m.b.t. de 
zwembadperikelen 

29. Brief (12.007021) van de 
Kunstkring Woerden inzake 
uitspraak rechter m.b.t. geschil 
huurovereenkomst Mariaschool 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
commissie Middelen van 
18 april 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 



30. Raadsinformatiebrief (12R.00132) Behandelen in de 
inzake huisvestigingslasten van commissie Middelen van 
het bibliotheekgebouw 18 april 2012 
Meulmansweg te Woerden 

Commissie Ruimte 

31. Raadsvoorstel (12R.00051) inzake Behandelen in de 
bestemmingsplan Landelijke commissie van 18 april 
gebied Woerden, Kamerik en 2012 
Zegveld (herziening 1) 

• Ontwerp-bestemmingsplan 
• Zienswijze 
• Reactie Provincie Utrecht 1 

en 2 
• Nota van beantwoording 
• Staat van Wijzigingen 

32. Raadsvoorstel (12R.00052) inzake Behandelen in de 
bestemmingsplan Landelijke commissie van 18 april 
gebied Woerden, Kamerik en 2012 
Zegveld (herziening 2) 

• Ontwerp-bestemmingsplan 
• Zienswijze 
• Nota van beantwoording 
• Staat van Wijzigingen 

33. Brief (12.005087) van Raad van 
State inzake uitspraak tegen 
besluit bestemmingsplan 
Harmelerwaard te Woerden 

34. Brief (12.005099) van VNG inzake 
informatie m.b.t. Basisregistratie 
Grootschalige Topografie en 
Geo-informatie 

35. Brief (12.005110) van 
J. Arentshorst inzake 
parkeerproblemen in Woerden 

36. Brief (12.005222) van 
J. Arentshorst inzake advies m.b.t. 
parkeren in het Woerdense 
centrum e.o. 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 



37. Brief (12.005479) van Raad van Ter afdoening in handen 
State inzake uitnodiging zitting stellen van B&W 
m.b.t. bestemmingsplan 
Harmelerwaard op 2 juli 2012 

38. Burgerbrief (12.005650) inzake _ r j . . L . 
verkeerssituatie Minkemalaan - Ter afdoening in handen 
Van der Valk Boumanlaan te 
Woerden inclusief foto en tekening 

stellen van B&W 

39. Brief (12.005870) van Welstand 
en Monumenten Midden 
Nederland inzake jaarverslag en 
jaarrekening 2011 (33,7 mb) 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W met het 
verzoek raadsvoorstel ter 
zake opstellen 

40. Burgerbrief (12.005879) inzake 
verzoek aanpassen fietspad 
Snellerbrug inclusief plattegrond 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Raadsvoorstel (12R.00068) inzake Behandelen in de 
bestemmingsplan Appellaan - commissie van 10 mei 
Breeveld 2012 

• bestemmingsplan incl. 
bijlagen (36,3 mb) of 
www.woerden.nl 

• nota van beantwoording 
vooroverleg artikel 3.1.1. 
Bro 

• besluit hogere waarde Wet 
geluidshinder ex artikel 
110a 

• zakelijke beschrijving 
exploitatieovereenkomst 

42. Raadsinformatiebrief (12R.00069) Voor kennisgeving 
inzake antwoord op artikel 40 RvO aannemen 
vragen van D66 inzake 
fietspaaltjes 



43. Raadsvoorstel (12R.00088) inzake 
reactie op ontwerpbegroting AVU 
2013 

Nazending, behandelen 
in de commissie van 18 
april 2012 

• ontwerpbegroting AVU 
2013 

44. Raadsinformatiebrief (12R.00072) Betrekken bij het 
inzake proces grondwater- en werkbezoek op 19 mei 
funderingssituatie in het 2012 
Schilderskwartier te Woerden 

• rapportage aanvullende 
inmetingen m.b.t. het 
Schilderskwartier 

45. Brief (12.006671) van Welstand 
en Monumenten Midden 
Nederland inzake 
ontwerpbegroting 2013 en 
begrotingswijziging 2012 

46. Raadsvoorstel (12R.00112) inzake 
verordening tot 1e wijziging van 
de Bouwverordening 2010, de 
bijlagen zijn op te vragen bij: 
raadsgriffie@woerden.nl 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W met 
verzoek raadsvoorstel ter 
zake op te stellen 

Behandelen in de 
commissie van 10 mei 
2012 


