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W O E R D E N 

Datum: 27 september 2012 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

De raad besluit: 

de ingekomen stukken over de periode van 19 juni 2012 tot en met 19 augustus 2012 en 
20 augustus tot en met 18 september te behandelen zoals voorgesteld. 

/ 
/ / 

de voorzitter, 

Gemeente Woerden 

12R.00387 



Ingekomen stukken raad periode 19 juni 2012 t/m 19 augustus 2012 

nummer afzender en onderwerp behandelvoorstel 

Commissie Middelen 

2. 

Burgerbrief (12.011234) inzake 
verkeersoverlast Rembrandtlaan te 
Woerden 

Raadsinformatiebrief (12R.00203) 
inzake duurzaamheid in de gemeente 
Woerden 

Desgewenst betrekken bij 
het juni-overleg op 20 juni 
2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Overzicht projecten 

3. Motie (12.009839) gemeenteraad De 
Bilt inzake onderzoek naar kwaliteit 
brandweerzorg VRU 

Raadsvoorstel (12.00205) inzake 
jaarstukken 2011 Milieudienst Noord-
West Utrecht 

• jaarrekening 2011 en begroting 
2013 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedure - en 
overlegvergadering van 
19 september 2012 

5. 

6. 

Raadsvoorstel (12R.00257) inzake 
ontwerpbegroting 2013 
omgevingsdienst NWU-ZOU 

Brief (12.011937) van RHC inzake 
aanbieden jaarrekening en jaarverslag 
2011 

Raadsvoorstel (12R.00248) inzake 
herbenoeming lid 
Rekenkamercommissie 

Motie (12.012514) gemeenteraad 
Montfoort inzake gemeenschappelijke 
regelingen 

Brief (12.012768) aanmelding CDA 
fractieassistent mevrouw J.P. Verdoold-
Vroedsteijn 

Behandelen in de 
procedure - en 
overlegvergadering van 
19 september 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Agenderen in 
raadsvergadering van 27 
september 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 



10. 

11. 

12. 

Ledenbrief (12.012774) van de VNG 
inzake stand van zaken Regionale 
Uitvoeringsdiensten juli 2012 

Brief (12.012864) van de VNG inzake 
verzoek delen ervaringen en 
knelpunten implementatie 
webrichtlijnen 

Raadsinformatiebrief (12R.00276) 
inzake stand van zaken project 
veiligheidszorg op Maat van de VRU 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

(121.02057) uitwerking 
bestuurlijke uitgangspunt 
Brief (12.012642) van de VRU 
inzake stand van zaken project 

13. 
Raadsinformatiebrief (12R.00273) 
inzake rapportage integrale 
veiligheidsmonitor 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 19 september 2012 

Rapportage integrale 
veiligheidsmonitor 

Raadsinformatiebrief (12R.00297) Voor kennisgeving 
inzake verslavingsbeleid: aannemen 
nalevingsonderzoek actieprogramma 
Nuchter Verstand Rijn en Venen 

• Factsheet nalevingsonderzoek 
• Persbericht 

15. 

16. 

17. 

18. 

Brief (12.013747) van gemeente 
Utrechtse Heuvelrug inzake 
opsporingsvergunning schaliegas 

Brief (12.014038) van Provincie Utrecht 
inzake afschrift kb betreffende eervol 
ontslag burgemeester H.W. Schmidt 

Brief (12.014411) van de VNG inzake 
wijziging modelverordeningen en -
besluiten diverse belastingen 

Artikel 40 vragen RvO (12.014479) van 
ChristenUnie/SGP inzake inning 13e 
penning 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

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



19. Ledenbrief (12.014709) van VNG 
inzake collectieve zorgverzekering 
2013 

Commissie Welzijn 

20. Raadsvoorstel (12R.00216) inzake 
hoofdlijnen-voorstel Het Nieuwe 
Werkbedrijf 

• Voorstel HNW 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedure- en 
overlegvergadering van 
18 september 2012 

21. Brief (12.011327) van VNG inzake Wet 
basistarieven HH en Wet aanbesteden 
in de Wmo 

22. Brief (12.011532) van de 
Rekenkamercommissie inzake 
onderzoek naar het Centrum voor 
Jeugd en Gezin 

23. Brief (12.011433) van FNV Lokaal 
inzake toepassen re-integratieregels 
De Sluis 

24. Raadsinformatiebrief (12R.00251) 
inzake besturingsmodel en 
conceptbegroting 2013 GGD Midden-
Nederland 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 18 september 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedure- en 
overlegvergadering van 
18 september 2012 

Conceptbegroting 2013 

25. Raadsinformatiebrief (12R.00260) 
inzake begroting 2013 en rekening 
2011 toezichthoudend orgaan St. 
Klasse 

26. Raadsvoorstel (12R.00256) inzake 
jaarrekening 2011 recreatieschap 
Stichtse Groenlanden 

27. Burgerbrief (12.012003) inzake 
Rijnstraat 

28. Brief (12.012499) van CNV inzake 
effecten van de Wmo 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 18 september 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

29. Raadsinformatiebrief (12R.00275) 
inzake rapportages IASZ en Wmo 1e 
kwartaal 2012 

Behandelen in de 
overlegvergadering van 
18 september 2012 



• Rapportage IASZ 
• Rapportage Wmo 

30. 

31. 

Brief (12.012402) van de FNV inzake 
lokale monitor Werk, Inkomen en Zorg 
2012 

Raadsinformatiebrief (12R.00270) 
inzake lokale monitor Werk, Inkomen 
en Zorg 2012 

Behandelen in de 
overlegvergadering van 
18 september 2012 

Behandelen in de 
overlegvergadering van 
18 september 2012 

Rapport FNV 

32. Brief (12.012712) van Minkema College 
inzake neerleggen functie voorzitter 
van de Raad van Toezicht 

33. Vragen ex artikel 40 (12.012976) van 
de W D inzake oneigenlijk gebruik 
bijstand in Woerden 

34. Vragen ex artikel 40 (12.012976) van 
de VVD inzake effectiviteit 
inspanningen re-integratie / participatie 

35. Brief (12.013071) van de VNG inzake 
modelverordening Drank- en 
Horceawet 

36. Brief (12.013072) van de VNG inzake 
arbeidsmarktregio's / regionale 
werkgeversdienstverlening 

37. Brief (12.013819) van J. Arentshorst 
inzake gebrek aan zwemwater in de 
gemeente Woerden 

38. Brief (12.014316) van De Sluis Groep 
inzake begeleidend schrijven financiële 
stukken 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

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

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

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

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

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

jaarstukken 2011 
meerjarenbegroting 2013-2016 

39. Brief (12.014665) van Thuis in Welzijn 
inzake rapport clientenparticipatie 
AWBZ-transitie 

Voor kennisgeving 
aannemen 



• Rapport 

40. Brief (12.014848) van Stichting 
Vredeseducatie inzake project De 
Vrede Express voor scholieren groep 7 
en 8 

Commissie Ruimte 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

41. Raadsinformatiebrief (12R.00254) 
inzake gelden westelijke randweg 
Woerden 

42. Raadsinformatiebrief (12R.00253) 
inzake gedeeltelijke herziening 
Gemeentelijke Ruimtelijke 
Structuurvisie 

Betrekken bij juni-overleg 
op 20 juni 2012 

Behandelen in de 
procedure - en 
overlegvergadering van 
13 september 2012 

Nota (121.01473) 

43. Brief (12.011354) van Wecycle inzake 
benchmark afgifte elektrische 
apparaten (e-waste) 

44. Drie beroepschriften (12.011415, 
12.011503 en 1201146) inzake 
bestemmingsplan Harmelerwaard 
(i.v.m. grootte bestanden op te vragen 
bij de griffie) 

45. Brief (12.011506) van VolkerWessels 
inzake ingebrekestelling m.b.t. 
Barwoutswaarder-West 

46. Raadsinformatiebrief (12R.00265) 
inzake beantwoording artikel 40-vragen 
inzake voormalig gemeentehuis 
Harmeien 

47. Raadsinformatiebrief (12R.00258) 
inzake ontwikkelaarsselectie 
starterswoningen Jan Steenstraat 2 

48. Raadsinformatiebrief (12R.00264) 
inzake Regionaal Convenant 
Bedrijventerreinen regio Utrecht-West 

49. Brief (12.011777) inzake afschrift brief 
aan College inzake 

Betrekken bij 
besluitvorming 
afvalbrengstation 

In handen van het college 
stellen ter afdoening 

In handen van het college 
stellen ter afdoening 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 13 september 2012 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 13 september 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 



bestemmingswijziging kantoorruimte 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

Brief (12.011769) bewoners 
Waardsedijk inzake Westelijke 
Randweg 

Burgerbrief (12.011841) inzake 
besluitvorming Westelijke Randweg 

Brief (12.011907) van de heer 
Arentshorst inzake openbaar toilet 

Brief (12.012029) van de 
Rekenkamercommissie inzake 
vooronderzoek vergunningverlening 
RO 

Brief (12.012018) van Dorpsplatform 
Harmeien inzake beschikbare ruimten 
in Harmeien 

Brief (12.012359) van 
GrondWaterWoerden inzake zienswijze 
tegen gemeentelijk waterbeleidsplan 
Woerden 2013-2017 

Raadsinformatiebrief (12R.00259) 
inzake beantwoording motie 
verduurzaming prestatieafspraken (22-
09-2011) 

• Notitie beantwoording motie 
• Addendum 

Desgewenst betrekken bij 
juni-overleg op 28 juni 
2012 

Desgewenst betrekken bij 
juni-overleg op 5 juli 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Betrekken bij motie 
inzake verkoop vml 
gemeentehuis Harmeien 
in raad 5-7 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 13 september 2012 

57. Raadsinformatiebrief (12R.00274) 
inzake handhavingsuitvoerings-
programma 2012 

• HUP versie 4 juli 2012 

Voor kennisgeving 
aannemen 

58. Burgerbrief (12.012696) inzake 
voorstel andere route bussen Station 
Noordzijde 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Tekening 



59. Brief (12.012794) van de VNG inzake Behandelen in de 
beleidsimplus en verkeersveiligheid procedurevergadering 

van 13 september 2012 

60. Raadsinformatiebrief (12R.00295) Voor kennisgeving 
inzake beantwoording brief aannemen 
Initiatiefgroep Arsenaal 

• Brief (12.010344) Initiatiefgroep 
Arsenaal 2 juli 

61. Brief (12.011481) van RBO Rijn-West Voor kennisgeving 
inzake voortgangsrapportage 2011 aannemen 

• voortgangsrapportage schoon 
water in beeld 

62. Brief (12.013276) van Tennet inzake 
zienswijze tegen ontwerp-
bestemmingsplan bedrijventerreinen 
Barwoutswaarder, Polanen en Putkop 

63. Brief (12.013578) van J. Arentshorst 
inzake verkiezingsprogramma - water 
terug in de Rijnstraat 

64. Brief (12.014112) van VNG inzake 
uitnodiging bijeenkomst Groen en de 
stad op 29 augustus 2012 

65. Burgerbrief (12.014149) inzake 
verkeerssituatie in de Achterstraat te 
Woerden 

66. Brief (12.014206) van J. Arenthorst 
inzake artikel over voorkennis m.b.t. 
aanleggen van wegen 

Brief (12.014304) van J. Arentshorst 
67. inzake krantenartikel hotel langs afrit 

A12 

Zienswijze (12.014412) tegen ontwerp 
68. bestemmingsplan Bedrijventerrein 

Barwoutswaarder, Polanen en Putkop 

Brief (12.014424) van de Raad van 
69. State inzake verlening termijn uitspraak 

in bestemmingsplan Harmelerwaard 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Voor kennisgeving 
aannemen 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 



70. 
Artikel 40 vragen RvO (12.014479) van Ter afdoening in handen 
Inwonersbelangen inzake plannen stellen van B&W en de 
vernieuwen haven raad informeren 

71. 

72. 

73. 

Brief (12.014667) van Adviesbureau 
Voor Milieu en Leefomgeving BV 
inzake zienswijze tegen ontwerp bp 
bedrijventerrein Barwoutswaarder, 
Polanen en Putkop 

Brief (12.014733) van Cumela Advies 
inzake zienswijze tegen ontwerp bp 
bedrijventerrein Barwoutswaarder, 
Polanen en Putkop 

Raadsvoorstel (12R.00301) inzake 
jaarrekening 2011 AVU 

• jaarrekening 2011 
• zienswijze 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 13 september 2012 

74. Brief (12.014923) van de Gasunie Ter afdoening in handen 
inzake zienswijze tegen ontwerp bp stellen van B&W 
bedrijventerrein Barwoutswaarder, 
Polanen en Putkop 



Ingekomen stukken raad periode 20 augustus 2012 t/m 14 september 2012 
(invoering nieuwe werkwijze DLIS ) 

nummer afzender en onderwerp behandelvoorstel 

75. 12.015074 burgerbrief inzake 
onderhoud aan groen en bestrating 
in Harmeien .pdf 

Cie. Ruimte - Ter 
afdoening in handen 
stellen van B&W 

76. 12r.00300 rib taakstelling huisvesting 
vergunninghouders.pdf 

• 12u. 12333 bijlage rapportage 
huisvesting statushouders 1e 
halfjaar2012.pdf 

77. 12.014958 brief Inwonersbelangen 
inzake onveilige fietsroutes jeugd 
nabij vuilstort Mastwijk.pdf 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

78. 12.015142 aanmelding 
fractieassistent Christenunie / SGP 
mw. M. (Marjoke) Verschelling-
Hartog .pdf 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 

79. 12.015241 beantwoording artikel 40 
vragen Rvo van Christenunie inzake 
de dertiende penning.pdf 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

80. 
12r.00315 rv vervolgonderzoek 
rekenkamercommissie inzake sturing 
en controle Verbonden Partijen.pdf 

• 12.015349 bijlage rv rapport 
verder met Verbonden 
Partijen.pdf 

Cie. Middelen -
Behandelen in de 
procedurevergadering 
van 19 september 2012 

81. 12r.00303 rv vaststelling 
bestemmingsplan Defensie
eiland.pdf 

• 12i.02578 bijlage rv ontwerp 
bestemmingsplan Defensie
eiland.pdf 

Cie. Ruimte - Behandelen 
in commissie op 13 
september 2012 



• 12L02579 bijlage rv 
verbeelding / tekening 
ontwerp bestemmingsplan 
Defensie-eiland.pdf 

• 12L02582 bijlage rv staat van 
wijziging Defensie-eiland.pdf 

• 12i.02640 bijlage rv nota van 
beantwoording Defensie-
eiland.pdf 

• 12L02641 bijlage rv 
impressies bij nota 
beantwoording zienswijzen 
Defensie-eiland.pdf 

• 12.010014 bijlage rv punt 1. 
diverse zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan Defensie
eiland.pfd 

• 12.009745 bijlage rv punt 3. 
diverse zienswijzen ontwerp 
bestemmingsplan Defensie-
eiland.pdf 

82. 

83. 

84. 

12.015336 artikel 40 vragen RvO 
van D66 inzake veiligere 
stationsomgeving.pdf 

12.015405 artikel 40 vragen RvO 
van het CDA inzake vervuiling 
openbare ruimte tijdens historische 
kaasmarkt.pdf 

12.015527 ontvangstbevestiging 
beroepschrift M. Kooijman inzake 
voorkeursrecht Kromwijkerwetering-
West (excl. bijlagen).pdf 

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

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

Cie. Ruimte - Ter 
afdoening in handen 
stellen van B&W 



85. 

86. 

12r.00305 rv kaderstelling 
vastgoed.pdf 

12r.00302 rv jaarstukken 2011 en 
meerjarenbegroting 2013-2016 de 
sluis.pdf 

• 12.014562 bijlage rv 
jaarstukken 2011 desluis.pdf 

• 12.014564 bijlage rv 
meerjarenbegroting de sluis 
2013-2016.pdf 

Cie. Ruimte - Behandelen 
in de procedure
vergadering van 
13 september 2012 

Cie Welzijn - Behandelen 
in de procedure
vergadering van 18 
september 2012 

87. 

• 12u. 13673 bijlage rv 
voorlopige zienswijze tegen 
meerjarenbegroting 2013-
2016 de sluis.pdf 

12r.00318 rv bekrachtiging verklaring 
van geen bedenking t.b.v. 's-
Gravensloot 27b te Kamerik.pdf 

Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 27 
september 2012 

88. 

12.015594 beantwoording artikel 40 
vragen RvO van de W D inzake 
oneigenlijk gebruik 
bijstand.pdf 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

89. 

12.015595 beantwoording artikel 40 
vragen RvO van de W D inzake re-
integratie, pdf 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

90. 

12r.00316 rib proces grondwater en 
funderingssituatie 
Schilderskwartier.pdf 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

91. 12r.00293 rv Gemeentelijk 
Waterbeleidsplan 2013-2017.pdf 

• 12i.02637 bijlage rv 
hoofddocument 
Gemeentelijke 
Waterbeleidsplan 2013-
2017.pdf 

Cie. Ruimte - Behandelen 
in de 
procedurevergadering 
van 13 september 2012 



12r.00317 rv aanpassing enkele Hamerstuk in de 
92. verordeningen i.v.m. afschaffing raadsvergadering van 27 

huishoudinkomenstoets in de WWB september 2012 
.pdf 

• 12L02763 bijlage rv 
Toeslagenverordening WWB 
2012-a Gemeente 
woerden.pdf 

• 12i.02764 bijlage rv 
Declaratieregeling 
maatschappelijke participatie 
voor minima 2012-a.pdf 

• 12i.02765 bijlage rv 
verordening 
Langdurigheidstoeslag 2012-
a Gemeente woerden.pdf 

93. 

94. 

95. 

96. 

12.015904 J. Arentshorst inz. 
plaatsen watertappunt locatie hoek 
Rijnstraat / Wagenstraat te 
Woerden.pdf 

12.015905 WSW-Raad De Sluis inz. 
advies over Het Nieuwe Werkbedrijf 
(HNW).pdf 

12.015906 ledenbrief VNG inz. 
financiering beheer Digitaal Klant 
Dossier fase 2 en 
MensCentraal.pdf 

12.015914 ministerie l&M inz. 
bevindingen onderzoek gemeentelijk 
toezicht brandveiligheid van 
zorginstellingen.pdf 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Welzijn -
Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 16 in de 
commissie van 18 
september 2012. 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Middelen - Ter 
afdoening in handen 
stellen van B&W. 

97. 12r.00159 rv technische aanpassing 
APV 2011.pdf 

Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 27 
september 2012 



98. 12.015811 burgerbrief inz. 
stankoverlast c.q. slecht 
functionerend riool Nassaupark te 
Harmelen.pdf. 

99. 12.015670 Raad van State afschrift 
uitspraak in beroep 
bestemmingsplan 
Harmelerwaard.pdf Cie. 

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

Ruimte - Ter afdoening in 
handen stellen van B&W. 

100. 

101. 

102. 

103. 

12.015635 burgerbrief inz. onveilige 
verkeerssituatie i.v.m. afsluiting 
Mijzijde te Kamerik.pdf 

12.016339 zienswijze bewoners 
tegen ontwerp-herziening 
gemeentelijke structuurvisie 2009-
2030 m.b.t. bedrijventerreinen.pdf 

• 12.016339 bijlage bij 
zienswijze structuurvisie 
inzake rapport 
bedrijventerreinen en 
bedrijfspanden.pdf 

12.016337 brief VRU aanvullende 
informatie n.a.v. presentatie 
gemeenteraden inzake 
veiligheidszorg op maat 10-09-
2012.pdf 

12.016338 brief FNV Lokaal Groene 
Hart inzake discussiepunten de Sluis 
Groep en vorming Het 
Nieuw Werkbedrijf.pdf 

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

Cie. Ruimte - Ter 
afdoening in handen 
stellen van B&W 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Welzijn -
Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 16 in de 
commissie van 18 
september 2012 

104. 
12.016121 ledenbrief VNG inzake 
stand van zaken 
informatiebeveiliging.pdf 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 

105. 

12.016122 brief VNG inzake actie 
vereist i.v.m. wet wederzijdse 
bijstand bij invordering.pdf 

Cie. Middelen - Voor 
kennisgeving aannemen 



106. 
12.014220 10x zienswijzen inzake 
project Haven en clustering boten in 
de singel.pdf 

Cie. Ruimte - Ter 
afdoening in handen 
stellen van B&W 

107. 

108. 

12.016213 Rapport van de Nationale 
Ombudsman inzake klacht burger 
n.a.v. het bomenplan 
Waterrijk.pdf 

12.016246 Brief van J . Arentshorst 
inzake plaatsen drinkfonteintje hoek 
Rijnstraat / Wagenstraat 
na verwijderen openbaartoilet.pdf 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

109. 

12.016195 Schriftelijke informatie 
van Wethouder Bob Duindam inzake 
feitenrelaas dossier De 
Kunstkring.pdf 

Cie. Welzijn -
Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 14 in de 
commissie van 18 
september 2012 

110. 

111. 

112. 

113. 

12.016238 Brief van CNV, FNV, 
RMU en GMV inzake gemeentelijk 
beleid t.a.v. de winkeltijdenwet 
en zondagsopenstelling winkels.pdf 

12.015500 brief Achmea 
Rechtbijstand inzake WOB verzoek 
burger m.b.t. grond- en 
funderingsproblematiek 
Schilderskwartier.pdf 

12.016022 beantwoording artikel 40 
vragen van Inwonersbelangen 
inzake recreatiehaven en 
singel.pdf 

12R.00271 rv wijzigingen 
betreffende verordening 
duurzaamheidslening Woerden 2011 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Ruimte - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Welzijn - Voor 
kennisgeving aannemen 

Cie. Middelen -
Hamerstuk voor de 
raadsvergadering van 27 
september 2012 


