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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 16r.00324 rib schouwverslag met VVN Harmelen inzake 

kruispunt N419 - Haanwijk 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T246) 

2. 16.013132 Raad van State inzake uitspraak over 

uitblijven vaststelling bestemmingsplan Meije 300 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W met 

verzoek opstellen raadsvoorstel 

3. 16r.00327 rib stand van zaken activiteiten van NME 

Woerden 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

4. 16.013183 Stichting Groene Hart inzake kopie 

zienswijze en alternatief plan / varianten tbv geluidswal 

Veldhuizen 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

5. 16r.00310 rib tussenstand visie ontwikkeling Middelland 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

6. 16.013081 VNG ledenbrief inzake nieuwe 

modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en 

commissieleden 
 

Cie. Middelen - Behandelen in 

het Presidium van 6 september 

2016 

7. 16.013083 VNG ledenbrief inzake terugblik 

banenafspraak gemeenten 2015 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

8. 16r.00347 rib aanvulling (bijna) klimaatneutraal Stadhuis 
 

Cie. Ruimte - Betrekken bij rv 

(bijna) klimaatneutraal Stadhuis 

in de raadsvergadering van 23 

juni 2016 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00324-rib-schouwverslag-kruispunt-n419-haanwijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00324-rib-schouwverslag-kruispunt-n419-haanwijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013132-rvs-inz-uitspraak-over-uitblijven-vaststelling-bp-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013132-rvs-inz-uitspraak-over-uitblijven-vaststelling-bp-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00327-rib-stand-van-zaken-activiteiten-van-nme-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00327-rib-stand-van-zaken-activiteiten-van-nme-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013183-stichting-groene-hart-inz-kopie-zienswijze-en-alternatief-plan-varianten-tbv-geluidswal-veldhuizen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013183-stichting-groene-hart-inz-kopie-zienswijze-en-alternatief-plan-varianten-tbv-geluidswal-veldhuizen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013183-stichting-groene-hart-inz-kopie-zienswijze-en-alternatief-plan-varianten-tbv-geluidswal-veldhuizen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00310-rib-tussenstand-visie-ontwikkeling-middelland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013081-vng-ledenbrief-nieuwe-modelverordening-rechtspositie-wethouders-raads-en-commissieleden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013081-vng-ledenbrief-nieuwe-modelverordening-rechtspositie-wethouders-raads-en-commissieleden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013081-vng-ledenbrief-nieuwe-modelverordening-rechtspositie-wethouders-raads-en-commissieleden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013083-vng-ledenbrief-inz-terugblik-banenafspraak-gemeenten-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013083-vng-ledenbrief-inz-terugblik-banenafspraak-gemeenten-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00347-rib-aanvulling-bijna-klimaatneutraal-stadhuis.pdf


9. 16r.00328 rv geheimhouding bekrachtiging rapport BING 
 

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 juni 

2015 

10. 16r.00329 rv aanwijzing accountant jaarrekeningcontrole 

2016-2019 
 

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 juni 

2015 

11. 16.012828 Greenpeace Nederland inzake informatie 

over gemeentelijke stroom- / energiecontract 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

12. 16.012837 burgerbrief vraag over aanpak bestrijding 

vederkruid wateren van Snel en Polanen 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

13. 16r.00312 rib inzake rioolwateronderzoek naar drugs 

gemeente Woerden 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

14. 16.012763 Commissie Bezwaarschriften inzake 

aanbieden jaarverslag 2015 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

15. 16.012630 burgerbrief inzake alternatief voor locatie 

hondenuitrenveld in Snel en Polanen (Boekentuin) 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

16. 16.012844 ex artikel 40 vragen RvO van 

ChristenUnie/SGP inzake ondersteuning jongere 

mantelzorgers 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

17. 16r.00315 rib klimaatneutraal stadhuis, onderdelen 1 en 

3 (realisatie en gebruiksfase) 
 

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

agendapunt 8a in de vergadering 

van 9 juni 2016 

18. 116.012427 burgerbrief vervolg op verzoek 

terugplaatsen verwijderd paaltje nabij brug Magnolialaan 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

19. 16.012269 gemeente Boxtel inzake motie oproep gratis 

ter beschikking stellen Vog's 
 

Cie. Welzijn - 

Vervolgbehandeling overlaten 

aan individuele fracties 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00328-rv-geheimhouding-bekrachtiging-rapport-bing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00329-rv-aanwijzing-accountant-jaarrekeningcontrole-2016-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00329-rv-aanwijzing-accountant-jaarrekeningcontrole-2016-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012828-greenpeace-nederland-inz-informatie-over-gemeentelijke-stroom-energiecontract.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012828-greenpeace-nederland-inz-informatie-over-gemeentelijke-stroom-energiecontract.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012837-burgerbrief-vraag-over-aanpak-bestrijding-vederkruid-wateren-van-snel-en-polanen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012837-burgerbrief-vraag-over-aanpak-bestrijding-vederkruid-wateren-van-snel-en-polanen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00312-rib-rioolwateronderzoek-naar-drugs-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00312-rib-rioolwateronderzoek-naar-drugs-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012763-commissie-bezwaarschriften-inz-aanbieden-jaarverslag-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012763-commissie-bezwaarschriften-inz-aanbieden-jaarverslag-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012630-burgerbrief-inz-alternatief-voor-locatie-hondenuitrenveld-in-snel-en-polanen-boekentuin-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012630-burgerbrief-inz-alternatief-voor-locatie-hondenuitrenveld-in-snel-en-polanen-boekentuin-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012844-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-ondersteuning-jongere-mantelzorgers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012844-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-ondersteuning-jongere-mantelzorgers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012844-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-ondersteuning-jongere-mantelzorgers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00315-rib-klimaatneutraal-stadhuis-onderdelen-1-en-3-realisatie-en-gebruiksfase.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00315-rib-klimaatneutraal-stadhuis-onderdelen-1-en-3-realisatie-en-gebruiksfase.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/116-012427-burgerbrief-vervolg-op-verzoek-terugplaatsen-verwijderd-paaltje-nabij-brug-magnolialaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/116-012427-burgerbrief-vervolg-op-verzoek-terugplaatsen-verwijderd-paaltje-nabij-brug-magnolialaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012269-gemeente-boxtel-inz-motie-oproep-gratis-ter-beschikking-stellen-vogs-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012269-gemeente-boxtel-inz-motie-oproep-gratis-ter-beschikking-stellen-vogs-merged.pdf


20. 16.012293 Vereniging Openbare Bibliotheken inzake 

aandacht voor het kindermanifest 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

21. 16r.00314 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 

van Inwonersbelangen n.a.v. 16r.00168 rv opvang 

vluchtelingen, statushouders en ISK 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

22. 16r.00326 rib intern integriteitsonderzoek BING 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

(besloten bijeenkomst volgt) 

23. 16.012531 ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake 

milieuvriendelijk bermbeheer 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

24. 16.012532 ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake 

operatie Steenbreek 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

25. 16.012629 Staatssecretaris van van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport inzake afschrift brief college over 

uitspraken Centrale Raad van Beroep betreffende de 

Wmo 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

26. 16.012525 VNG ledenbrief inzake uitspraken Centrale 

Raad van Beroep betreffende Wmo zaken 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

27. 16r.00292 rib zwemvangnet voor alle leerlingen in het 

primair onderwijs 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T250) 

28. 16r.00266 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 

van Inwonersbelangen inzake klachten en 

klokkenluiders 
 

Cie. Middelen - VKA en 

desgewenst betrekken bij 

agendapunt 11 in de vergadering 

van 14 juni 2016 

29. 16r.00295 rv herinrichting Rijnstraat 
 

Cie. Ruimte - Agenderen in de 

vergadering van 9 juni 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012293-vereniging-openbare-bibliotheken-inz-aandacht-voor-het-kindermanifest-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012293-vereniging-openbare-bibliotheken-inz-aandacht-voor-het-kindermanifest-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00314-rib-beantw-art-40-vragen-ib-nav-16r-00168-rv-opvang-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00314-rib-beantw-art-40-vragen-ib-nav-16r-00168-rv-opvang-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00314-rib-beantw-art-40-vragen-ib-nav-16r-00168-rv-opvang-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00326-rib-intern-integriteitsonderzoek-bing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012531-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inzake-milieuvriendelijk-bermbeheer-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012531-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inzake-milieuvriendelijk-bermbeheer-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012532-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inzake-operatie-steenbreek-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012532-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inzake-operatie-steenbreek-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012629-staatssecretaris-van-vws-inz-afschrift-brief-college-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-over-zaken-op-grond-van-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012629-staatssecretaris-van-vws-inz-afschrift-brief-college-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-over-zaken-op-grond-van-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012629-staatssecretaris-van-vws-inz-afschrift-brief-college-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-over-zaken-op-grond-van-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012629-staatssecretaris-van-vws-inz-afschrift-brief-college-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-over-zaken-op-grond-van-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012525-vng-ledenbrief-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-in-zaken-op-grond-de-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012525-vng-ledenbrief-inz-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-in-zaken-op-grond-de-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00292-rib-zwemvangnet-voor-alle-leerlingen-in-het-primair-onderwijs-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00292-rib-zwemvangnet-voor-alle-leerlingen-in-het-primair-onderwijs-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00266-rib-beantw-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-klachten-en-klokkenluiders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00266-rib-beantw-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-klachten-en-klokkenluiders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00266-rib-beantw-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-klachten-en-klokkenluiders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00295-rv-herinrichting-rijnstraat.pdf


30. 

 

16.011971 afschrift brief van raadslid uit gemeente 

Westland aan VNG en Ministerie BZK inzake uitnames 

uit gemeentefonds 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

31. 16.012135 LOGA inzake revisie integrale toelichting 

CARUWO (hd 3) 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

32. 16.012180 Raad van State inzake uitspraak van beroep 

bestemmingsplan buitengebied Harmelen 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W  

33. 16r.00255 rv begrotingswijziging 2016-1 en ontwerp 

begroting 2017 GGDrU 
 

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raad van 23 juni 2016 

34. 16.012027 brief aan gemeenteraad Oudewater van 

Commissie Algemeen inzake terugkoppeling voorstel 

samenwerking Oudewater - Woerden 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

35. 16.012023 burgerbrief zienswijze op aanvraag 

omgevingsvergunning camperpark Meije 175 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

36. 16u.12384 vertragingsbericht college inzake 

beantwoording ex artikel 40 vragen RvO van STERK 

Woerden over spoorwegverbinding Utrecht-Leiden 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

37. 16r.00285 rib beantwoording artikel 40 vragen RvO van 

Inwonersbelangen inzake seniorenwoningen 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

38. 16.010842 U10 aanbieding van jaaragenda na U10 

Beraad(t) 
 

Cie. Middelen - Behandelen in 

de vergadering van 13 

september 2016 (oplegnotitie 

volgt) 

39. 16r.00249 rv invoering het nieuwe werken 
 

Cie. Middelen - Behandelen in 

de vergadering van 14 juni 2016 

40. 16.011790 open burgerbrief inzake klacht / WOB-

verzoek wegens aanvraag omgevingsvergunning Meije 

175 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011971-afschrift-brief-van-raadslid-uit-gemeente-westland-aan-vng-en-ministerie-bzk-inz-uitnames-uit-gemeentefonds-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011971-afschrift-brief-van-raadslid-uit-gemeente-westland-aan-vng-en-ministerie-bzk-inz-uitnames-uit-gemeentefonds-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011971-afschrift-brief-van-raadslid-uit-gemeente-westland-aan-vng-en-ministerie-bzk-inz-uitnames-uit-gemeentefonds-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012135-loga-inz-revisie-integrale-toelichting-caruwo-hd-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012135-loga-inz-revisie-integrale-toelichting-caruwo-hd-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012180-rvs-uitspraak-van-beroep-bp-buitengebied-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012180-rvs-uitspraak-van-beroep-bp-buitengebied-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00255-rv-begrotingswijziging-2016-1-en-ontwerp-begroting-2017-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00255-rv-begrotingswijziging-2016-1-en-ontwerp-begroting-2017-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012027-brief-aan-gemeenteraad-oudewater-van-cie-algemeen-inz-terugkoppeling-voorstel-samenwerking-oudewater-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012027-brief-aan-gemeenteraad-oudewater-van-cie-algemeen-inz-terugkoppeling-voorstel-samenwerking-oudewater-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012027-brief-aan-gemeenteraad-oudewater-van-cie-algemeen-inz-terugkoppeling-voorstel-samenwerking-oudewater-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012023-burgerbrief-zienswijze-op-aanvraag-omgevingsvergunning-camperpark-meije-175.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-012023-burgerbrief-zienswijze-op-aanvraag-omgevingsvergunning-camperpark-meije-175.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-12384-vertragingsbericht-college-inz-beantwoording-art-vragen-sterk-woerden-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-12384-vertragingsbericht-college-inz-beantwoording-art-vragen-sterk-woerden-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-12384-vertragingsbericht-college-inz-beantwoording-art-vragen-sterk-woerden-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00285-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-seniorenwoningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00285-rib-beantwoording-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-seniorenwoningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-010842-u10-aanbieding-jaaragenda-na-u10-beraad-t.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-010842-u10-aanbieding-jaaragenda-na-u10-beraad-t.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00249-rv-invoering-het-nieuwe-werken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011790-open-burgerbrief-inz-klacht-wob-verzoek-wegens-aanvraag-omgevingsvergunning-meije-175.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011790-open-burgerbrief-inz-klacht-wob-verzoek-wegens-aanvraag-omgevingsvergunning-meije-175.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011790-open-burgerbrief-inz-klacht-wob-verzoek-wegens-aanvraag-omgevingsvergunning-meije-175.pdf


41. 16.011681 VNG ledenbrief inzake financieel akkoord en 

andere ontwikkelingen rond de Omgevingswet 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

42. 16r.00264 rib inzake aanbesteding jeugd en Wmo 2017 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

43. 16r.00235 rib over inwoners in een onoplosbare (catch 

22) situatie 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

44. 16r.00284 rv juni-overleg 
 

Cie. Middelen - Agenderen in de 

vergadering van 14 juni 2016 

45. 16.011668 VNG ledenbrief tegenkandidaten voor 

vacatures in bestuur en VNG commissies 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

46. 16.011644 bericht wethouder Stolk over voldoen aan 

vereiste van ingezetenschap 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

47. 16. 011742 ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake 

Wet Gemeentelijke Anti discriminatievoorzieningen 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

48. 16.011676 gemeente Amersfoort inbrengen motie 

aanpak houtrook tijdens VNG congres 2016 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

49. 16r.00262 rib inzake evaluatie fietshandhaving 2015 
 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 9 in de vergadering 

van 14 juni 2016 

50. 16.011652 VNG ledenbrief verzoek deelname aan 

Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)-project inzake 

vaste communicatie 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

51. 16.011720 Raad van State mededeling intrekken beroep 

inzake bestemmingsplan en omgevingsvergunning 

Oortjespad 3 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

52. 16r.00258 rib inzake transformatie- en procesagenda 

Sociaal Domein 2016-2017 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011681-vng-ledenbrief-inz-financieel-akkoord-en-andere-ontwikkelingen-rond-de-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011681-vng-ledenbrief-inz-financieel-akkoord-en-andere-ontwikkelingen-rond-de-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00264-rib-inzake-aanbesteding-jeugd-en-wmo-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00235-rib-inwoners-in-een-onoplosbare-catch-22-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00235-rib-inwoners-in-een-onoplosbare-catch-22-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00284-rv-juni-overleg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011668-vng-ledenbrief-geen-tegenkandidaten-voor-vacatures-in-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011668-vng-ledenbrief-geen-tegenkandidaten-voor-vacatures-in-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/160523-bericht-wethouder-stolk-over-voldoen-aan-vereiste-van-ingezetenschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/160523-bericht-wethouder-stolk-over-voldoen-aan-vereiste-van-ingezetenschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011742-artikel-40-vragen-d66-inz-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011742-artikel-40-vragen-d66-inz-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011676-gemeente-amersfoort-inz-inbrengen-motie-aanpak-houtrook-tijdens-vng-congres-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011676-gemeente-amersfoort-inz-inbrengen-motie-aanpak-houtrook-tijdens-vng-congres-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00262-rib-evaluatie-fietshandhaving-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011652-vng-leden-brief-verzoek-deelname-aan-gt-project-inz-vaste-communicatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011652-vng-leden-brief-verzoek-deelname-aan-gt-project-inz-vaste-communicatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011652-vng-leden-brief-verzoek-deelname-aan-gt-project-inz-vaste-communicatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011720-rvs-mededeling-intrekken-beroep-inz-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011720-rvs-mededeling-intrekken-beroep-inz-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011720-rvs-mededeling-intrekken-beroep-inz-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00258-rib-transformatie-en-procesagenda-sociaal-domein-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00258-rib-transformatie-en-procesagenda-sociaal-domein-2016-2017-merged.pdf


53. 16r.00288 rv huisvesten statushouders, integratie, isk 
 

Cie. Middelen - Agenderen in de 

raadsvergadering van 26 mei 

2016 

54. 16r.00290 rv opvang vluchtelingen 
 

Cie. Middelen - Agenderen in de 

raadsvergadering van 26 mei 

2016 

55. 16.011559 ex artikel 40 vragen RvO van 

Inwonersbelangen inzake rv 16r.00168 huisvesting 

vluchtelingen, statushouders en isk 
 

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

56. 16r.00054 rib partnerschap Stichting Romeinse Limes 

Nederland 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

57. 16r.00156 rib inzake jaarverslag Handhaving 2015 en 

HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP) 2016 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

58. 16r.00278 rib inzake voorontwerp bestemmingsplan 

begraafplaats Rijnhof (toevoegen crematorium) 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

59. 16.011600 bewonersbrief inzake bezorgdheid over 

standpunt wethouder De Weger m.b.t. gas- en 

olieboringen 
 

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

60. 16r.00259 rv jaarverslag en jaarrekening gemeente 

Woerden 2015 
 

Cie. Middelen - Behandelen in 

de Auditcommissie van 7 juni en 

in de vergadering 14 juni 2016 

61. 16r.00281 rv inrichting raadzaal nieuwe stadhuis 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 9 juni 2016 en 

betrekken bij het juni-overleg 

62. 16.011416 Raad van State start procedure beroep 

inzake uitblijven vaststelling bestemmingsplan Meije 300 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

63. 16.011444 ex artikel 40 vragen D66 inzake laadpunten / 

plekken in parkeergarage Castellum 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00288-rv-huisvesten-statushouders-integratie-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00290-rv-opvang-vluchtelingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011559-artikel-40-vragen-ib-inz-rv-16r-00168-huisvesting-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011559-artikel-40-vragen-ib-inz-rv-16r-00168-huisvesting-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011559-artikel-40-vragen-ib-inz-rv-16r-00168-huisvesting-vluchtelingen-statushouders-en-isk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00054-rib-partnerschap-st-romeinse-limes-nederland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00054-rib-partnerschap-st-romeinse-limes-nederland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00156-rib-jaarverslag-2015-en-hup-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00156-rib-jaarverslag-2015-en-hup-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00278-rib-voorontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof-toevoegen-crematorium.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00278-rib-voorontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof-toevoegen-crematorium.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011600-bewonersbrief-inz-bezorgdheid-over-standpunt-wethouder-de-weger-mbt-gas-en-olieboringen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011600-bewonersbrief-inz-bezorgdheid-over-standpunt-wethouder-de-weger-mbt-gas-en-olieboringen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011600-bewonersbrief-inz-bezorgdheid-over-standpunt-wethouder-de-weger-mbt-gas-en-olieboringen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00259-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00259-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00281-rv-inrichting-raadzaal-nieuwe-stadhuis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011416-rvs-inz-start-procedure-beroep-inz-uitblijven-vaststelling-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011416-rvs-inz-start-procedure-beroep-inz-uitblijven-vaststelling-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011444-artikel-40-vragen-d66-inz-laadpunten-plekken-in-de-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011444-artikel-40-vragen-d66-inz-laadpunten-plekken-in-de-parkeergarage-castellum.pdf


64. 16r.00210 rib inzake Key Performance Indicator 

rapportage (KPI) archief- en informatiebeheer van de 

gemeente Woerden 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

65. 16.011319 VNG ledenbrief inzake voorbereidingen 

elektronisch factureren 
 

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

66. 16r.00247 rv BIZ verordening Bedrijveninvesteringszone 

centrumgebied Woerden 
 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 8 juni 2016 

67. 16r.00257 rib inzake nieuwe vervoerder 

leerlingenvervoer 2016-2017 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

68. 16r.00256 rib kwartaalrapportage Q1 2016 Ferm Werk, 

inclusief kwartaal in beeld 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

69. 16.011231 Hofpoort ziekenhuis inzake laatste 

ontwikkelingen bij het Zuwe Hofpoort ziekenhuis 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

70. 16r.00242 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 

van Progressief Woerden inzake continuïteit jeugdhulp 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00210-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-archief-en-informatiebeheer-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00210-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-archief-en-informatiebeheer-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00210-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-archief-en-informatiebeheer-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011319-vng-ledenbrief-inz-voorbereidingen-elektronisch-factureren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011319-vng-ledenbrief-inz-voorbereidingen-elektronisch-factureren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00247-rv-biz-verordening-bedrijveninvesteringszone-centrumgebied-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00247-rv-biz-verordening-bedrijveninvesteringszone-centrumgebied-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00257-rib-inz-contract-leerlingenvervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00257-rib-inz-contract-leerlingenvervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00256-rib-kwartaalrapportage-q1-2016-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00256-rib-kwartaalrapportage-q1-2016-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011231-hofpoort-ziekenhuis-inz-laatste-ontwikkelingen-bij-het-zuwe-hofpoort-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-011231-hofpoort-ziekenhuis-inz-laatste-ontwikkelingen-bij-het-zuwe-hofpoort-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00242-rib-beantw-artikel-40-vragen-progressief-woerden-inzake-continuiteit-jeugdhulp-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00242-rib-beantw-artikel-40-vragen-progressief-woerden-inzake-continuiteit-jeugdhulp-merged.pdf

