
 
Voorstel aan de raad 
 
 
 
 
 
 
Datum:  3 november 2016 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 23 september tot en met  
27 oktober 2016 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 16r.00535 rv vaststellen archiefverordening 2016 

gemeente Woerden 
 

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 3 

november 2016 

2. 16r.00567 rv toewijzen zendtijd aan Stichting Lokale 

Omroep Woerden (SLOW/RPL) 
 

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 3 

november 2016 

3. 16.020355 burgerbrief inzake enkele kanttekeningen bij 

het nieuwe afval inzamelen 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij rv 

grondstoffenbeleidsplan in cie. 

Algemeen van 6 oktober 2016 

4. 16.020435 burgerbrief verzoek maatregelen verwijderen 

zinloze verkeersborden o.a. de Gerverscop en 

Zegveldse uitweg 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

5. 16r.00550 rib voortgang inzake regionale samenwerking 

in de afvalwaterketen Winnet (Water INnovatie 

NETwerk) 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

6. 16r.00569 rib reactie Careyn op vermelding op IGZ-lijst 

slechtste verpleegtehuizen door Inspectie 

Gezondheidszorg 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

7. 16.020477 motie De Fryske Marren inzake 'controle op 

controle' accountants i.g.v. verbonden partijen 
 

Cie. Middelen - behandeling 

overlaten aan individuele 

fracties 

8. 16r.00574 aangepast rv vaststellen (nieuwe) 

jaarrekening 2015 inclusief erratum, controleverklaring, 

accountantsverslag en bestuurlijke reactie 
 

Cie. Middelen - hamerstuk in de 

raadsvergadering van 29 

september 2016 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00535-rv-vaststellen-archiefverordening-2016-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00535-rv-vaststellen-archiefverordening-2016-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00567-rv-toewijzen-zendtijd-aan-st-lokale-omroep-woerden-slow-rpl-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00567-rv-toewijzen-zendtijd-aan-st-lokale-omroep-woerden-slow-rpl-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020355-burgerbrief-inzake-enkele-kanttekeningen-bij-het-nieuwe-afvalinzamelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020355-burgerbrief-inzake-enkele-kanttekeningen-bij-het-nieuwe-afvalinzamelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020435-burgerbrief-verzoek-maatregelen-verwijderen-zinloze-verkeersborden-oa-gerverscop-en-zegveldse-uitweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020435-burgerbrief-verzoek-maatregelen-verwijderen-zinloze-verkeersborden-oa-gerverscop-en-zegveldse-uitweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020435-burgerbrief-verzoek-maatregelen-verwijderen-zinloze-verkeersborden-oa-gerverscop-en-zegveldse-uitweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00550-rib-voortgang-inz-regionale-samenwerking-in-de-afvalwaterketen-winnet-water-innovatie-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00550-rib-voortgang-inz-regionale-samenwerking-in-de-afvalwaterketen-winnet-water-innovatie-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00550-rib-voortgang-inz-regionale-samenwerking-in-de-afvalwaterketen-winnet-water-innovatie-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00569-rib-reactie-careyn-op-vermelding-op-igz-lijst-slechtste-verpleegtehuizen-door-inspectie-gezondheidszorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00569-rib-reactie-careyn-op-vermelding-op-igz-lijst-slechtste-verpleegtehuizen-door-inspectie-gezondheidszorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00569-rib-reactie-careyn-op-vermelding-op-igz-lijst-slechtste-verpleegtehuizen-door-inspectie-gezondheidszorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020477-motie-de-fryske-marren-inzake-controle-op-controle-accountants-i-g-v-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020477-motie-de-fryske-marren-inzake-controle-op-controle-accountants-i-g-v-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00574-aangepast-rv-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015-inclusief-erratum-controleverklaring-accountantsverslag-en-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00574-aangepast-rv-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015-inclusief-erratum-controleverklaring-accountantsverslag-en-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00574-aangepast-rv-vaststellen-nieuwe-jaarrekening-2015-inclusief-erratum-controleverklaring-accountantsverslag-en-bestuurlijke-reactie.pdf


 

9. 

 

16r.00565 rib inzake voortgang Het Nieuwe Inzamelen  

 

Cie. Ruimte - desgewenst 

betrekken bij behandeling 

grondstoffenbeleidsplan in de 

vergadering van 6 oktober 2016 

(Cie. Algemeen) 

10. 16.020508 verzoek ODRU tot zienswijze 

(ontwerp)kadernota 2018 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

11. 16U.21556 brief uitstel beantwoording artikel 40-vragen 

Progressief Woerden inzake opslagterrein 

Kromwijkerdijk 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

12. 16r.00580 rib aanvullende informatie op raadsvoorstel 

(16r.00355) inzake proef parkeren 
 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

behandeling raadsvoorstel 

terzake in de raadsvergadering 

van 29 september 2016 

13. 16.020816 VNG ledenbrief inzake modelverordening ex 

artikel 212 Gemeentewet 
 

Cie. Middelen - In handen 

stellen van het college ter 

afdoening en de raad 

informeren (via Auditcommissie) 

14. 16.020866 VNG ledenbrief reactie op de Rijksbegroting 

2017 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen  

15. 16.020821 POVW brief inzake Verkeersvisie 2030 (excl. 

bijlage met handtekeningen) 
 

Cie. Ruimte - desgewenst 

betrekken bij behandeling 

Verkeersvisie in de 

raadsvergadering van 29 

september 2016 

16. 16.020588 schriftelijke vragen ex art 40 RvO van D66 

inzake moderne ontwikkeling Snellerpoort 
 

Cie. Ruimte - In handen van het 

college stellen ter afdoening en 

de raad informeren 

17. 16r.00568 rib stand van zaken werkwijze preventie en 

aanpak van radicalisering 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

18. 16.020822 burgerbrief reactie op suggesties verbetering 

verkeersveiligheid Waardsedijk - weg over het spoor 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00565-rib-inzake-voortgang-het-nieuwe-inzamelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020508-verzoek-odru-tot-zienswijze-ontwerp-kadernota-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020508-verzoek-odru-tot-zienswijze-ontwerp-kadernota-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-21556-brief-uitstel-beantw-art-40-vragen-progressief-woerden-inzake-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-21556-brief-uitstel-beantw-art-40-vragen-progressief-woerden-inzake-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-21556-brief-uitstel-beantw-art-40-vragen-progressief-woerden-inzake-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00580-rib-aanvullende-informatie-op-raadsvoorstel-16r-00355-inzake-proef-parkeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00580-rib-aanvullende-informatie-op-raadsvoorstel-16r-00355-inzake-proef-parkeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020816-vng-ledenbrief-inzake-modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020816-vng-ledenbrief-inzake-modelverordening-ex-artikel-212-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020866-vng-ledenbrief-reactie-op-de-rijksbegroting-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020866-vng-ledenbrief-reactie-op-de-rijksbegroting-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/brief-verkeersvisie-2030-27-09-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/brief-verkeersvisie-2030-27-09-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020588-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-d66-inzake-moderne-ontwikkeling-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020588-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-d66-inzake-moderne-ontwikkeling-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00568-rib-stand-van-zaken-werkwijze-preventie-en-aanpak-van-radicalisering-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00568-rib-stand-van-zaken-werkwijze-preventie-en-aanpak-van-radicalisering-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020822-burgerbrief-reactie-op-suggesties-verbetering-verkeersveiligheid-waardsedijk-weg-over-het-spoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020822-burgerbrief-reactie-op-suggesties-verbetering-verkeersveiligheid-waardsedijk-weg-over-het-spoor.pdf


19. 16.020862 VNG ledenbrief WOZ-waarde woningen 

openbaar maken 
 

Cie. Middelen - In handen 

stellen van het college ter 

afdoening 

20. 16.020931 Evaluatiecommissie DVO Oudewater-

Woerden: onderzoeksrapport DVO van Common Eye 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

21. 16r.00592 rib agrologistiek pilot Van Teylingenweg 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

22. 16r.00141 rib Inwoner-Initiatievenbudget 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

23. 16r.00582 rib beantwoording art 40 vragen van 

Inwonersbelangen inzake schade woningen n.a.v. 

reconstructie Dorpsstraat Harmelen 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

24. 16.021095 brief Participatieraad Woerden inzake advies 

raadsvoorstel Quick scan Sociaal Domein 
 

Cie. Welzijn - desgewenst 

betrekken bij behandeling 

raadsvoorstel Quick Scan 

Sociaal Domein in de 

vergadering van 5 oktober 2016 

(commissie Algemeen) 

25. 16.020864 VNG ledenbrief overheveling huishoudelijke 

hulp van thuiswonende Wlz-cliënten naar de Wlz 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B en W 

26. 16.021424 burgerbrief vraag over chemisch kunstgras 

rubber op sportvelden in Harmelen 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

27. 16.021415 afschrift brief college aan 

voetbalverenigingen, buitenschoolse opvang en 

Sportoverleg inzake gezondheidsrisico's 

kunstgrasvelden 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

28. 16.021421 burgerbrief inzake afvalinzamelingssyteem 

2017 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij agendapunt 8. in 

cie. Algemeen van 6 oktober 

2016 

29. 16r.00570 rib opstellen proces langetermijnstrategie 

klimaatneutraal 2030 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij 

begrotingsbehandeling 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020862-vng-ledenbrief-woz-waarde-woningen-openbaar-maken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020862-vng-ledenbrief-woz-waarde-woningen-openbaar-maken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020931-evaluatiecommissie-dvo-oudewater-woerden-onderzoeksrapport-common-eye.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020931-evaluatiecommissie-dvo-oudewater-woerden-onderzoeksrapport-common-eye.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00592-rib-agrologistiek-pilot-van-teylingenweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00141-rib-inwoner-initiatievenbudget-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00582-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-schade-woningen-nav-reconstructie-dorpsstraat-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00582-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-schade-woningen-nav-reconstructie-dorpsstraat-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00582-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-schade-woningen-nav-reconstructie-dorpsstraat-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021095-brief-participatieraad-woerden-inzake-raadsvoorstel-quick-scan-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021095-brief-participatieraad-woerden-inzake-raadsvoorstel-quick-scan-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020864-vng-ledenbrief-overheveling-huishoudelijke-hulp-van-thuiswonende-wlz-clienten-naar-de-wlz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-020864-vng-ledenbrief-overheveling-huishoudelijke-hulp-van-thuiswonende-wlz-clienten-naar-de-wlz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021424-burgerbrief-vraag-over-chemisch-kunstgras-rubber-op-sportvelden-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021424-burgerbrief-vraag-over-chemisch-kunstgras-rubber-op-sportvelden-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021415-afschrift-brief-college-aan-voetbalverenigingen-bso-en-sportoverleg-inz-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021415-afschrift-brief-college-aan-voetbalverenigingen-bso-en-sportoverleg-inz-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021415-afschrift-brief-college-aan-voetbalverenigingen-bso-en-sportoverleg-inz-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021415-afschrift-brief-college-aan-voetbalverenigingen-bso-en-sportoverleg-inz-gezondheidsrisicos-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021421-burgerbrief-inzake-afvalinzamelingssyteem-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021421-burgerbrief-inzake-afvalinzamelingssyteem-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf


30. 16r.00555 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake tijdelijke 

bestemming industrieel opslagterrein Kromwijkerdijk 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

31. 16r.00578 rib herstellen duikerbrug (41-011) op het 

kruispunt Middenweg - Milandweg te Zegveld 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

32. Brief college aan sportverenigingen, BSO en 

Sportoverleg inzake gezondheidsrisico kunstgrasvelden 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

33. 16r.00614 aangepast rv parkeren sportpark Cromwijck 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van de commissie 

Algemeen d.d. 6 oktober 2016  

34. 16r.00599 rib ontwikkelingen Maartenskliniek n.a.v. fusie 

Zuwe Hofpoort en St. Antonius Ziekenhuis 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

35. 16.021324 Inspectie van het Onderwijs inzake 

aanbieding landelijk rapport 'Toezicht en handhaving 

kinderopvang 2015' 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

36. 16r.00616 rib stand van zaken tijdelijke huisvesting en 

renovatie stadhuis (kleur versie) 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij werkbezoek 24 

oktober 2016 

37. 16r.00603 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO LijstvanderDoes inzake maaien 

bloemenpluktuin bij wijktuin Snel & Polanen 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

38. 16.021582 GGD regio Utrecht inzake 2e 

begrotingswijziging GGDrU 2016-2 (concept) 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren (i.v.m. 

zienswijze) 

39. 16.021743 VNG ledenbrief inzake overdracht 

cliëntgegevens aan gemeenten en zorgverzekeraars nav 

invoering Wet Langdurige zorg (Wlz) 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

40. 16r.00604 rib uitkomsten besluitvorming regionale 

regietafel over AZC De Bleek 1 tbv het COA 
 

Cie Middelen - Betrekken bij 

vervolgbehandeling 

vluchtelingenopvang (actie P-

022) 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00555-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-tijdelijke-bestemming-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00555-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-tijdelijke-bestemming-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00555-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-tijdelijke-bestemming-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00578-rib-herstellen-duikerbrug-op-het-kruispunt-middenweg-milandweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00578-rib-herstellen-duikerbrug-op-het-kruispunt-middenweg-milandweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/brief-gemeente-woerden-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/brief-gemeente-woerden-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00614-aangepast-rv-parkeren-sportpark-cromwijck-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00599-rib-ontwikkelingen-maartenskliniek-nav-fusie-zuwe-hofpoort-en-st-antonius-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00599-rib-ontwikkelingen-maartenskliniek-nav-fusie-zuwe-hofpoort-en-st-antonius-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021324-inspectie-vh-onderwijs-aanbieding-landelijk-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021324-inspectie-vh-onderwijs-aanbieding-landelijk-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021324-inspectie-vh-onderwijs-aanbieding-landelijk-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00616-rib-stand-van-zaken-tijdelijke-huisvesting-en-renovatie-stadhuis-kleur-versie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00616-rib-stand-van-zaken-tijdelijke-huisvesting-en-renovatie-stadhuis-kleur-versie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00603-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-lijstvanderdoes-inz-maaien-bloemenpluktuin-bij-wijktuin-snel-en-polanen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00603-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-lijstvanderdoes-inz-maaien-bloemenpluktuin-bij-wijktuin-snel-en-polanen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00603-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-lijstvanderdoes-inz-maaien-bloemenpluktuin-bij-wijktuin-snel-en-polanen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021582-ggd-regio-utrecht-inz-2e-begrotingswijziging-ggdru-2016-2-concept.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021582-ggd-regio-utrecht-inz-2e-begrotingswijziging-ggdru-2016-2-concept.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021743-vng-ledenbrief-inz-overdracht-clientgegevens-aan-gemeenten-en-zorgverzekeraars-nav-invoering-wlz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021743-vng-ledenbrief-inz-overdracht-clientgegevens-aan-gemeenten-en-zorgverzekeraars-nav-invoering-wlz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021743-vng-ledenbrief-inz-overdracht-clientgegevens-aan-gemeenten-en-zorgverzekeraars-nav-invoering-wlz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00604-rib-besluitvorming-regionale-regietafel-over-azc-de-bleek-1-tbv-het-coa-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00604-rib-besluitvorming-regionale-regietafel-over-azc-de-bleek-1-tbv-het-coa-merged.pdf


41. 16r.00590 rib stand van zaken organisatieontwikkeling 

en concept organisatievisie 2020  

Cie. Middelen - Desgewenst 

betrekken bij 

begrotingsbehandeling en de 

informatiebijeenkomst op 1 

december 2016 

42. 16.021670 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 

inzake aanbesteding jeugdhulp 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

43. 16r.00594 rib verslag studiereis WMO naar Zweden 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

44. 16.021489 Inwonersbelangen inzake rapport 

buurtveiligheid Woerden (zomer 2016) m.bt. de wijken: 

Molenvliet, Schilderswijk, Bomen- en Bloemenbuurt en 

het Centrum 
 

Middelen - Behandeling 

overlaten aan individuele 

fracties 

45. 16.021425 huisarts Rubensstraat inzake verzoek 

informatie kunstgrasvelden in Woerden 
 

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

46. 16.022313 petitie bewoners Lekoord tegen afsluiten 

steeg achter Lekoord 42-45 te Woerden 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

47. 16.022317 burgerbrief verzoek duidelijkheid inzake 

verkeersituatie Utrechtsestraatweg - Veldhuizerweg 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

48. 16r.00150 rib notitie groenblauw omgevingsplan, de 

streefbeelden per wijk 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

49. 16r.00679 rib addendum op programma 3 (sociaal 

domein) Programmabegroting 2017-2020 
 

Cie. Welzijn - Betrekken bij de 

begrotingsbehandeling op 27 

oktober 2016 

50. 16.022068 burgerbrief inzake aansprakelijkstelling 

vervolgschade pand dorpsstraat 50 i.v.m. 

herinrichtingsproject 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

51. 16r.00629 rib financiële onderbouwing reconstructie De 

Kanis, pilot programma ontwikkeling veengebied (POV) 
 

Cie. Ruimte - Betrekken bij de 

begrotingsbehandeling 

52. 16r.00583 rib beheer openbare ruimtemeerjarig 

onderhoudsprogramma MOP 2017-2020 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00590-rib-stand-van-zaken-organisatieontwikkeling-en-concept-organisatievisie-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00590-rib-stand-van-zaken-organisatieontwikkeling-en-concept-organisatievisie-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021670-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-aanbesteding-jeugdhulp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021670-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-aanbesteding-jeugdhulp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00594-rib-verslag-studiereis-wmo-naar-zweden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021489-inwonersbelangen-inzake-rapport-buurtveiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021489-inwonersbelangen-inzake-rapport-buurtveiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021489-inwonersbelangen-inzake-rapport-buurtveiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021489-inwonersbelangen-inzake-rapport-buurtveiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021425-huisarts-rubensstraat-inz-verzoek-informatie-kunstgrasvelden-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-021425-huisarts-rubensstraat-inz-verzoek-informatie-kunstgrasvelden-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022313-petitie-bewoners-lekoord-tegen-afsluiten-steeg-achter-lekoord-42-45.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022313-petitie-bewoners-lekoord-tegen-afsluiten-steeg-achter-lekoord-42-45.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022317-burgerbrief-verzoek-duidelijkheid-inz-verkeersituatie-utrechtsestraatweg-veldhuizerweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022317-burgerbrief-verzoek-duidelijkheid-inz-verkeersituatie-utrechtsestraatweg-veldhuizerweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00150-rib-notitie-groenblauw-omgevingsplan-de-streefbeelden-per-wijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00150-rib-notitie-groenblauw-omgevingsplan-de-streefbeelden-per-wijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00679-rib-addendum-op-programma-3-sociaal-domein-programmabegroting-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00679-rib-addendum-op-programma-3-sociaal-domein-programmabegroting-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022068-burgerbrief-inz-aansprakelijkstelling-vervolgschade-pand-dorpsstraat-50-ivm-herinrichtingsproject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022068-burgerbrief-inz-aansprakelijkstelling-vervolgschade-pand-dorpsstraat-50-ivm-herinrichtingsproject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022068-burgerbrief-inz-aansprakelijkstelling-vervolgschade-pand-dorpsstraat-50-ivm-herinrichtingsproject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00629-rib-financiele-onderbouwing-reconstructie-de-kanis-pilot-programma-ontwikkeling-veengebied.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00629-rib-financiele-onderbouwing-reconstructie-de-kanis-pilot-programma-ontwikkeling-veengebied.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00583-rib-beheer-openbare-ruimtemeerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2017-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00583-rib-beheer-openbare-ruimtemeerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2017-2020-merged.pdf


53. 16r.00602 beantwoording art 40 vragen 

Inwonersbelangen inzake afvalpas en chips in containers 

in relatie tot privacy 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij behandeling 

voorstel 

Grondstoffenbeleidsplan in 

raadsvergadering van 3 

november 2016 

 

54. 

 

16r.00628 rib gezondheidsrisico gebruik kunstgrasvelden  

 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

55. 16r.00614 aangepast rv parkeren sportpark Cromwijck 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

raadsvergadering van 3 

november 2016 

56. 16r.00619 rib advies Participatieraad Woerden inzake 

mantelzorgnotitie woerden 2016 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 22 november 

2016 (agenderingsverzoek 

CDA) 

57. 16r.00630 rib vervolg van het softwareproject Cumulus 

(software sociaal domein) 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 22 november 

2016, afdoening toezegging T-

287 (agenderingsverzoek CDA, 

D66, Inwonersbelangen en 

STERK Woerden)  

58. 16r.00634 rib memo's Ferm Werk inzake ontwikkelingen 

governance structuur Ferm Werk, experiment Regelluwe 

bijstand en de uitvoering van de BBZ-regeling 
 

Cie. Welzijn - Desgewenst 

betrekken bij agendapunt 8 

(Zienswijze verordeningen Ferm 

Werk) van de vergadering van 

22 november 2016 

59. 16r.00581 aangepast rv begroting 2017-2020 (versie 26 

oktober 2016) 
 

Cie. Middelen - Behandelen 

volgens vastgestelde procedure 

60. 16r.00676 rib gemeentelijke reactie en van U-10 

gemeenten inzake voorontwerp inpassingsplan kantoren 

provincie Utrecht 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 17 november 

2016 

61. 16.022592 beantwoording college inzake technische 

vragen van het CDA over grondstoffenbeleidsplan 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij agendapunt 9 in 

de raadsvergadering van 3 

november 2016 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00602-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-inzake-afvalpas-en-chips-in-containers-in-relatie-tot-privacy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00602-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-inzake-afvalpas-en-chips-in-containers-in-relatie-tot-privacy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00602-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-inzake-afvalpas-en-chips-in-containers-in-relatie-tot-privacy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00628-rib-gezondheidsrisico-gebruik-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00614-aangepast-rv-parkeren-sportpark-cromwijck-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00619-rib-advies-participatieraad-woerden-inz-mantelzorgnotitie-woerden-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00619-rib-advies-participatieraad-woerden-inz-mantelzorgnotitie-woerden-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00630-rib-vervolg-van-het-softwareproject-cumulus-software-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00630-rib-vervolg-van-het-softwareproject-cumulus-software-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00634-rib-memos-ferm-werk-inz-ontwikkelingen-op-de-terreinen-van-governance-regelluwe-bijstand-bbz-en-de-amvb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00634-rib-memos-ferm-werk-inz-ontwikkelingen-op-de-terreinen-van-governance-regelluwe-bijstand-bbz-en-de-amvb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00634-rib-memos-ferm-werk-inz-ontwikkelingen-op-de-terreinen-van-governance-regelluwe-bijstand-bbz-en-de-amvb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00581-aangepast-rv-begroting-2017-2020-versie-26-oktober-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00581-aangepast-rv-begroting-2017-2020-versie-26-oktober-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00676-rib-gemeentelijke-reactie-en-van-u10-gemeenten-inz-voorontwerp-inpassingsplan-kantoren-provincie-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00676-rib-gemeentelijke-reactie-en-van-u10-gemeenten-inz-voorontwerp-inpassingsplan-kantoren-provincie-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00676-rib-gemeentelijke-reactie-en-van-u10-gemeenten-inz-voorontwerp-inpassingsplan-kantoren-provincie-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022592-beantwoording-college-inzake-technische-vragen-van-het-cda-over-grondstoffenbeleidsplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022592-beantwoording-college-inzake-technische-vragen-van-het-cda-over-grondstoffenbeleidsplan.pdf


62. 16.022594 beantwoording college inzake vraag van de 

VVD m.b.t. dekking beleidsimpuls op gebied van 

schuldhulpverlening 
 

Cie. Welzijn - Desgewenst 

betrekken bij de 

begrotingsbehandeling 

63. 16.022640 inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

(SWZ) inzake onderzoek veilig gebruik Suwinet 

informatiebeveiliging 2016 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

64. 16r.00615 rib financieel overzicht jeugdhulp gemeente 

Woerden 2015 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 22 november 

2016, afdoening toezegging P-

017 (agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

65. 16.022418 Frisbee vereniging Woerden inzake melding 

nieuwe sportvereniging en vraag over de accommodatie 

en subsidie 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

66. 16r.00621 rib aanvullende informatie t.b.v. de 

bijeenkomst verkenning fusie recreatieschappen d.d. 2 

november 2016 
 

Cie. Middelen - VKA en 

desgewenst betrekken bij de 

informatiebijeenkomst op 2 

november 2016 

67. 16r.00610 rv vaststellen bestemmingsplan Meije 300 te 

Zegveld 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 17 november 

2016 

68. 16r.00651 rib proces bestemmingsplan Meije 300 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij rv 16r.00610 

bestemmingsplan Meije 300 

69. 16r.00605 rv eerste reactie op notitie toekomstvisie Afval 

Verwerking Utrecht (AVU) 
 

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 24 

november 2016 

70. 16r.00656 aangepast rv vaststellen toetsingskader 

investeringsbudget Sociaal Domein 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

raadsvergadering van 3 

november 2016 

71. 16r.00650 rv vaststellen BIZ verordening bedrijventerrein 

Honthorst 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 22 november 

2016 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022594-beantwoording-college-inzake-vraag-van-de-vvd-mbt-dekking-beleidsimpuls-op-gebied-van-schuldhulpverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022594-beantwoording-college-inzake-vraag-van-de-vvd-mbt-dekking-beleidsimpuls-op-gebied-van-schuldhulpverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022594-beantwoording-college-inzake-vraag-van-de-vvd-mbt-dekking-beleidsimpuls-op-gebied-van-schuldhulpverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022640-inspectie-szw-inz-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-informatiebeveiliging-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022640-inspectie-szw-inz-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-informatiebeveiliging-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022640-inspectie-szw-inz-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-informatiebeveiliging-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00615-rib-financieel-overzicht-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00615-rib-financieel-overzicht-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022418-frisbee-vereniging-woerden-inzake-melding-nieuwe-sportvereniging-en-vraag-over-de-accommodatie-en-subsidie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022418-frisbee-vereniging-woerden-inzake-melding-nieuwe-sportvereniging-en-vraag-over-de-accommodatie-en-subsidie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-022418-frisbee-vereniging-woerden-inzake-melding-nieuwe-sportvereniging-en-vraag-over-de-accommodatie-en-subsidie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00621-rib-aanvullende-informatie-tbv-de-bijeenkomst-verkenning-fusie-recreatieschappen-dd-2-november-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00621-rib-aanvullende-informatie-tbv-de-bijeenkomst-verkenning-fusie-recreatieschappen-dd-2-november-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00621-rib-aanvullende-informatie-tbv-de-bijeenkomst-verkenning-fusie-recreatieschappen-dd-2-november-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00610-rv-vaststellen-bestemmingsplan-meije-300-te-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00610-rv-vaststellen-bestemmingsplan-meije-300-te-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00651-rib-proces-bestemmingsplan-meije-300-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00605-rv-eerste-reactie-op-notitie-toekomstvisie-afval-verwerking-utrecht-avu-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00605-rv-eerste-reactie-op-notitie-toekomstvisie-afval-verwerking-utrecht-avu-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00656-aangepast-rv-vaststellen-toetsingskader-investeringsbudget-sociaal-domein-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00656-aangepast-rv-vaststellen-toetsingskader-investeringsbudget-sociaal-domein-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00650-rv-vaststellen-biz-verordening-bedrijventerrein-honthorst-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00650-rv-vaststellen-biz-verordening-bedrijventerrein-honthorst-merged.pdf


72. 16r.00664 rv vaststellen zienswijze wijziging 

verordeningen Participatie, Werk en Inkomen (PWI)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 22 nov 2016 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00664-rv-vaststellen-zienswijze-wijziging-verordeningen-pwi-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00664-rv-vaststellen-zienswijze-wijziging-verordeningen-pwi-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf
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