
 
Voorstel aan de raad 
 
 
 
 
 
 
Datum:  26 november 2015 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 30 oktober 2015 tot en met  
19 november 2015 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

                          
V.J.H. Molkenboer      E.M. Geldorp 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 
15r.00689 rv vaststelling belastingverordeningen 
2016  

Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van 9 december 2015 

2. 
15.024084 VNG ledenbrief inzake VNG inzet 
bestuursakkoord vluchtelingen  

Cie. Middelen - Betrokken bij agendapunt 
9 commissie d.d. 18 november 2015 

3. 
15.024102 beantwoording technische vragen rib 
D66 inzake huisvesting van statushouders incl. 
factsheet ggza  

Cie. Middelen - Betrokken bij agendapunt 
9 commissie d.d. 18 november 2015 

4. 
15.024088 beantwoording technische vragen D66 
inzake regeling WOB tarieven - openbaarheid van 
bestuur  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 
hamerstuk H-3 raad d.d. 26 november 
2015 

5. 

15.024095 Raad van State afschrift uitspraak 
inzake afwijzing verzoek herziening 
bestemmingsplan landelijk gebied Woerden, 
Kamerik en Zegveld  

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

6. 
15.024081 VNG ledenbrief inzake aanbieding 
model afvalstoffenverordening 2015  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

7. 
15r.00712 rib 3e kwartaalrapportage 2015 Ferm 
Werk (Q3)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 2 december 2015 

8. 
15r.00732 rv beleid participatie werk & inkomen 
2016-2017  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 2 december 2015 

9. 
15r.00716 rv gewijzigde begroting Ferm Werk 
2015  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 2 december 2015 

10. 15r.00717 rv opheffing GTO Stichting Klasse  
Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 26 november 2015 

11. 

15r.00696 rib beantwoording artikel 40 vragen 
STERK Woerden inzake of en wanneer 
gemeenten bezwaar maken tegen beslissing Nza 
over fusie Hofpoortziekenhuis  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

12. 
15r.00454 rib minima effect rapportage gemeente 
Woerden; onderzoek Nibud  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

13. 
15.024101 beantwoording vragen inkoop 
jeugdzorg n.a.v toezegging Commissie Welzijn 
d.d. 11 november 2015  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen (afdoening toezegging 243) 

14. 
15r.00729 rv verlengen overeenkomst met 
accountant voor de duur van een jaar  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 
raadsvergadering d.d. 26 november 2015 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00689-rv-vaststelling-belastingverordeningen-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00689-rv-vaststelling-belastingverordeningen-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024084-vng-ledenbrief-inz-vng-inzet-bestuursakkoord-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024084-vng-ledenbrief-inz-vng-inzet-bestuursakkoord-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024102-beantwoording-technische-vragen-rib-d66-inz-huisvesting-van-statushouders-incl-factsheet-ggza.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024102-beantwoording-technische-vragen-rib-d66-inz-huisvesting-van-statushouders-incl-factsheet-ggza.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024102-beantwoording-technische-vragen-rib-d66-inz-huisvesting-van-statushouders-incl-factsheet-ggza.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024088-beantwoording-technische-vragen-d66-inz-regeling-wob-tarieven-openbaarheid-van-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024088-beantwoording-technische-vragen-d66-inz-regeling-wob-tarieven-openbaarheid-van-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024088-beantwoording-technische-vragen-d66-inz-regeling-wob-tarieven-openbaarheid-van-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024095-rvs-afschrift-uitspraak-inz-afwijzing-verzoek-herziening-bp-landelijk-gebied-w-k-z.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024095-rvs-afschrift-uitspraak-inz-afwijzing-verzoek-herziening-bp-landelijk-gebied-w-k-z.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024095-rvs-afschrift-uitspraak-inz-afwijzing-verzoek-herziening-bp-landelijk-gebied-w-k-z.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024095-rvs-afschrift-uitspraak-inz-afwijzing-verzoek-herziening-bp-landelijk-gebied-w-k-z.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024081-vng-ledenbrief-inz-aanbieding-model-afvalstoffenverordening-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024081-vng-ledenbrief-inz-aanbieding-model-afvalstoffenverordening-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00712-rib-3e-kwartaalrapportage-2015-ferm-werk-q3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00712-rib-3e-kwartaalrapportage-2015-ferm-werk-q3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00732-rv-beleid-participatie-werk-en-inkomen-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00732-rv-beleid-participatie-werk-en-inkomen-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00716-rv-gewijzigde-begroting-ferm-werk-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00716-rv-gewijzigde-begroting-ferm-werk-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00717-rv-opheffing-gto-stichting-klasse-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00696-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-sterk-woerden-inzake-of-en-wanneer-gemeenten-bezwaar-maken-tegen-beslissing-nza-over-fusie-hofpoortziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00696-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-sterk-woerden-inzake-of-en-wanneer-gemeenten-bezwaar-maken-tegen-beslissing-nza-over-fusie-hofpoortziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00696-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-sterk-woerden-inzake-of-en-wanneer-gemeenten-bezwaar-maken-tegen-beslissing-nza-over-fusie-hofpoortziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00696-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-sterk-woerden-inzake-of-en-wanneer-gemeenten-bezwaar-maken-tegen-beslissing-nza-over-fusie-hofpoortziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00454-rib-minima-effect-rapportage-gemeente-woerden-onderzoek-nibud-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00454-rib-minima-effect-rapportage-gemeente-woerden-onderzoek-nibud-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024101-beantwoording-vragen-inkoop-jeugdzorg-nav-toezegging-cie-welzijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024101-beantwoording-vragen-inkoop-jeugdzorg-nav-toezegging-cie-welzijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024101-beantwoording-vragen-inkoop-jeugdzorg-nav-toezegging-cie-welzijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00729-rv-verlengen-overeenkomst-met-accountant-ey-voor-de-duur-van-een-jaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00729-rv-verlengen-overeenkomst-met-accountant-ey-voor-de-duur-van-een-jaar.pdf


15. 15.024002 fractie CDA inzake aanmelding 
fractieassistent J.W.P. (John) Boere  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

16. 
15.023965 VNG ledenbrief inzake besluitvorming 
kandidaten vacatures VNG bestuur en 
commissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

17. 
15.023974 burgerbrief geen reactie ontvangen op 
mail 15.02540 inzake opvang vluchtelingen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen (zie ook: agendapunt 9.  
Cie. Middelen d.d. 18 november 2015) 

18. 
15r.00690 rib inzake taken die GGDrU voor de 
gemeente woerden uitvoert op het gebied van 
publieke gezondheid  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen (tevens afdoening toezegging 
210) 

19. 
15.023812 burgerbrief inzake reactie op 
raadsvoorstel carbid schieten Kerkplein  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 8 in de vergadering van  
18 november 2015 

20. 
15.023661 burgerbrief inzake emissieoorzaken 
fijnstof  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

21. 
15r.00583 rv vaststelling bestemmingsplan 
Oortjespad  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 
vergadering van 3 december 2015 

22. 
15.023659 burgerbrief reactie op rib 15r00619 
inzake analyse bestemmingsplannen Raad van 
State  

Cie. Ruimte - Betrekken bij 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp  

23. 
15.023818 Dorpsplatform Kamerik reactie op 
reparaties Van Teylingenweg Noord en Mijzijde  

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

24. 
15.023819 Dorpsplatform Kamerik reactie op 
discussie inzake maatregelen s'-Gravensloot  

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

25. 
15.023800 Team Gamma reactie op 
zondagsopening detailhandel Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

26. 
15.023604 verzoek ontheffing woonplaatsvereiste 
wethouder Tymon de Weger  

Cie. Middelen - In handen stellen 
Presidium en de raad informeren (dmv 
raadsvoorstel) 

27. 
15.023629 ex artikel 40 vragen RvO van het CDA 
inzake knobbelzwanen populatie  

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

28. 
15r.00674 rib inzake investeringsplan 2015, 
voortgang toekennen subsidies (sociaal domein)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 2 december 2015 

29. 
15.023530 Café De Pompier reactie op 
raadsvoorstel carbid schieten  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 8 in de vergadering van 
18 november 2015 

30. 
15r.00559 rv regeling tarieven openbaarheid van 
bestuur Gemeente woerden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 26 november 2015 

31. 
15r.00697 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 
RvO van D66 inzake toegankelijkheid 
gemeentelijke website  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024002-fractie-cda-inz-aanmelding-fractieassistent-jwp-john-boere.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-024002-fractie-cda-inz-aanmelding-fractieassistent-jwp-john-boere.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023965-vng-ledenbrief-inz-besluitvorming-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023965-vng-ledenbrief-inz-besluitvorming-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023965-vng-ledenbrief-inz-besluitvorming-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023974-burgerbrief-geen-reactie-ontvangen-op-mail-15-02540-inz-opvang-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023974-burgerbrief-geen-reactie-ontvangen-op-mail-15-02540-inz-opvang-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00690-rib-inz-taken-die-ggdru-voor-de-gemeente-woerden-uitvoert-op-het-gebied-van-publieke-gezondheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00690-rib-inz-taken-die-ggdru-voor-de-gemeente-woerden-uitvoert-op-het-gebied-van-publieke-gezondheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00690-rib-inz-taken-die-ggdru-voor-de-gemeente-woerden-uitvoert-op-het-gebied-van-publieke-gezondheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023812-burgerbrief-inz-reactie-op-rv-carbid-schieten-kerkplein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023812-burgerbrief-inz-reactie-op-rv-carbid-schieten-kerkplein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023661-burgerbrief-inz-emissieoorzaken-fijnstof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023661-burgerbrief-inz-emissieoorzaken-fijnstof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00583-rv-vaststelling-bestemmingsplan-oortjespad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00583-rv-vaststelling-bestemmingsplan-oortjespad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023659-burgerbrief-reactie-op-rib-15r00619-inz-analyse-bestemmingsplannen-rvs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023659-burgerbrief-reactie-op-rib-15r00619-inz-analyse-bestemmingsplannen-rvs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023659-burgerbrief-reactie-op-rib-15r00619-inz-analyse-bestemmingsplannen-rvs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023818-dorpsplatform-kamerik-reactie-op-reparaties-van-teylingenweg-noord-en-mijzijde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023818-dorpsplatform-kamerik-reactie-op-reparaties-van-teylingenweg-noord-en-mijzijde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023819-dorpsplatform-kamerik-reactie-op-discussie-inz-maatregelen-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023819-dorpsplatform-kamerik-reactie-op-discussie-inz-maatregelen-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023800-team-gamma-reactie-op-zondagsopening-detailhandel-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023800-team-gamma-reactie-op-zondagsopening-detailhandel-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023604-verzoek-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethouder-tymon-de-weger.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023604-verzoek-ontheffing-woonplaatsvereiste-wethouder-tymon-de-weger.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023629-artikel-40-vragen-cda-inz-knobbelzwanen-populatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023629-artikel-40-vragen-cda-inz-knobbelzwanen-populatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00674-rib-inzake-investeringsplan-2015-voortgang-toekennen-subsidies-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00674-rib-inzake-investeringsplan-2015-voortgang-toekennen-subsidies-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023530-cafe-de-pompier-reactie-op-rv-carbid-schieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-023530-cafe-de-pompier-reactie-op-rv-carbid-schieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00559-rv-regeling-tarieven-openbaarheid-van-bestuur-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00559-rv-regeling-tarieven-openbaarheid-van-bestuur-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00697-rib-beantwoording-art-40-vragen-d66-inz-toegankelijkheid-gemeentelijke-website-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00697-rib-beantwoording-art-40-vragen-d66-inz-toegankelijkheid-gemeentelijke-website-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00697-rib-beantwoording-art-40-vragen-d66-inz-toegankelijkheid-gemeentelijke-website-merged.pdf


 
32. 

 
15r.00673 rv gewijzigde vaststelling 
bestemmingsplan bedrijventerrein Breeveld  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 26 november 2015, 
overige (onderzoeks)bijlagen op te 
vragen bij de griffie 

33. 
15r.00698 rib beantwoording vragen 
LijstvanderDoes inzake verkoop rietveld 25  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

34. 
15r.00711 rib voortgang handhaving 
zondagsopenstelling  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

35. 
15r.00643 rv wijziging gemeenschappelijke 
regeling Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 26 november 2015 

36. 
15.023534 VNG ledenbrief inzake aandacht voor 
verwardheid, op weg naar een meer 
persoonsgerichte aanpak  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

37. 
15.023492 VNG ledenbrief inzake VNG 
activiteiten en campagne rondom global goals van 
VN  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

38. 
15r.00449 rib uitgangspunten en aanpak interactie 
/ samenwerking inwoner - overheid. Woerden 
zegt: "ja, tenzij..."  

Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van 9 december 2015 

39. 
15.023178 burgerbrief inzake verklaring longfonds 
over houtrook en gezondheidsschade  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

40. 
15.023296 burgerbrief reactie op sluipverkeer 
Groenendaal te Harmelen  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 7 in de vergadering van  
12 november 2015 

41. 
15.022941 burgerbrief inzake aandacht voor 
gevaarlijke fietssituaties en fietsers in Woerden  

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

42. 
15r.00658 rib beantwoording vragen van D66 
inzake Suwinet  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen (afdoening toezegging 216) 

43. 
15r.00664 rib toeristen informatiepunt (TIP) 
nieuwe stijl  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 
behandeling agendapunt 10 commissie 
d.d. 18 november 2015 

44. 
15.023058 Hervormde gemeente Kamerik inzake 
bezwaar tegen vestiging crematorium 
begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - betrekken bij behandeling 
rib 15r.00586 ter zake 

45. 
15u.20356 afschrift beantwoording B&W op 
bewonersbrief inzake verkeer Haanwijk  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 
agendapunt 7 in de vergadering van  
12 november 2015 

46. 
15.023016 VNG ledenbrief regresrecht Wmo 2015 
inzake afkoopsom en deelname overeenkomst 
2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

47. 15r.00646 rv carbid schieten  
Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van 18 november 2015 

48. 
15.022987 Dorpsplatform Harmelen inzake reactie 
op strategische woningbouwplanning 2015-2020  

Cie. Ruimte - Betrekken bij discussie over 
onderwerp ter zake in de vergadering van 
12 november 2015 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00646-rv-carbid-schieten-merged.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15-022987-dorpsplatform-harmelen-inz-reactie-op-strategische-woningbouwplanning-2015-2020-1.pdf


49. 
15.022731 VNG ledenbrief uitnodiging 
buitengewone algemene ledenvergadering 
(BALV) op 30 november 2015  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

50. 
15.022741 burgerbrief standpunt van het 
longfonds inzake houtrook  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

51. 
15r.00619 rib analyse bestemmingsplannen bij de 
Raad van State  

Cie. Ruimte - Agenderen in een 
informatiebijeenkomst 

52. 
15r.00599 rv inzake ontslagverlening de heer M. 
Lucassen  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 
raadsvergadering van 5 november 2015 

53. 
15r.00608 rib voortgang recreatieontwikkeling 
recreatieplas Cattenbroek (definitief)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

54. 
15r.00482 rib start inspraak nieuwe route 
gevaarlijke stoffen Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

55. 
15r.00659 rib laatste ontwikkelingen inzake 
dossier olie- en gaswinning Papekopveld  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

56. 
15r.00595 rib inzake ontwikkelingen in dossiers 
schaliegas en structuurvisie ondergrond  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

57. 
15r.00651 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 
RvO van D66 inzake scootmobielen  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

58. 
15.022575 Jolanda Verdoold inzake beëindiging 
fractieassistentschap CDA  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

59. 
15.022286 VNG ledenbrief inzake 
digitaliseringsplan en handreiking 'filmtheaters in 
beweging'  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

60. 
15.022274 burgerbrief eindrapport GGD inzake 
overlast door houtrook  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

61. 
15.022488 Gereformeerde gemeente Woerden 
inzake bezwaar tegen besluit vestiging 
crematorium bij begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - betrekken bij behandeling 
rib 15r.00586 ter zake 

62. 
15r.00436 rib stand van zaken m.b.t. 
terugplaatsing Gildepoortje  

Cie. Ruimte - VKA (afdoening toezegging 
terzake uit begrotingsraad) 

63. 
15.022418 FNV Groene Hart rectificatie schrijven 
d.d. 19 oktober inzake aandacht voor realisatie 
garantiebanen en beschutte werkplekken  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

64. 
15r.00604 rv integraal veiligheidsplan (ivp) 2016-
2018 en uitvoeringsplan integrale veiligheid 
2016_merged  

Cie. Middelen - Behandelen in de 
informatiebijeenkomst 3 november en 
vergadering van 18 november 
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