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 16R.00153 
 
 
 
 
 
Datum:   24 maart 2016 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 12 februari  tot en met  
17 maart 2016 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

 1. 
16.005924 ex artikel 40 vragen RvO van 
Inwonersbelangen inzake 112  

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

 2. 
16.006044 VNG ledenbrief inzake openstelling 
vacatures bestuur en beleidscommissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 3. 
16.005440 Rekenkamercommissie Woerden inzake 
jaarverslag 2015  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 4. 
16.006040 Raad van State inzake binnengekomen 
beroepsschriften tegen bestemmingsplannen en 
omgevingsvergunning Oortjespad 3 (K)  

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

 5. 
16.006035 burgerbrief inzake aanbevelingsbrief 
betreffende motie D66 over opstellen van een lokaal 
inclusiebeleid  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken 
bij behandeling motie ter zake tijdens 
de raadsvergadering van 24 maart 

 6. 
16r.00121 rib stand van zaken opvanglocatie COA en 
huisvesting statushouders  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 7. 
16.005721 vragen ex artikel 40 RvO van D66 inzake 
evaluatie Fietssluis  

Cie. Middelen - In handen stellen ter 
afdoening en de raad informeren 

 8. 
16.005703 brief Raad van State inzake uitblijven 
besluit verzoek wijzigen bestemmingsplan Meije 300 
(2)  

Cie. Ruimte - In handen college 
stellen ter afdoening 

 9. 
16.005702 brief Raad van State inzake uitblijven 
besluit verzoek wijzigen bestemmingsplan Meije 300 
(1)  

Cie. Ruimte - In handen college 
stellen ter afdoening 

 10. 
16r.00099 rib beantwoording artikel 40 vragen 
Inwonersbelangen over verbetering WoerdenWijzer  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 11. 
16r.00106 rib evaluatie ambtelijke samenwerking 
Oudewater - Woerden  

Cie. Middelen - behandelen in 
vergadering van 12 april (verzoek 
VVD en Sterk Woerden) 

 12. 16r.00077 rib stand van zaken Het Nieuwe Inzamelen  
Cie. Ruimte - Betrekken bij 
informatiebijeenkomst 17 maart 

 13. 16.005325 VNG ledenbrief inzake Burgernet  
Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00099-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-over-verbetering-woerden-wijzer.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00106-rib-evaluatie-ambtelijke-samenwerking-oudewater-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00106-rib-evaluatie-ambtelijke-samenwerking-oudewater-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00077-rib-stand-van-zaken-het-nieuwe-inzamelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-005325-vng-ledenbrief-inzake-burgernet.pdf


14. 16.005333 burgerbrief inzake informatieavond 
verkeersaanpak  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 15. 
16r.00088 rib inzake beantwoording artikel 40 vragen 
Inwonersbelangen inzake busverbindingen Antonius 
Ziekenhuis  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 16. 
16.005165 Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking 
woerden inzake jaarverslag 2015  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 17. 
16r.00093 rib investeringsplan sociaal domein - 
voortgang subsidieaanvragen 2015  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken 
bij agendapunt 7 (Investeringsplan) in 
de vergadering van 9 maart 2016 

 18. 16r.00101 rib studiereis sociaal domein naar Zweden  
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 19. 
16.004465 provincie Utrecht inzake 
begrotingsrichtlijnen en toetsingsaspecten 2017-2020  

Cie. Middelen - In handen stellen van 
de Auditcommissie en betrekken bij 
voorbereiding begrotingsbehandeling 

 20. 
16.004719 burgerbrief inzake reactie op Zuidelijke 
randweg A12 BRAVO  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken 
bij proces vaststellen verkeersvisie 

 21. 
16.004611 burgerbrief inzake gevaarlijke 
verkeersituatie bij uitrit garages Iepenlaan  

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

 22. 
16.004764 burgerbrief inzake Horsterpark Duiven 
genomineerd voor publieksprijs ruimtelijke kwaliteit  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 23. 
16.004710 burgerbrief inzake geen toestemming 
zondagopenstelling tuincentrum De Bosrand  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 24. 
16.004978 Rekenkamercommissie Woerden inzake 
onderzoeksbevoegdheid RKC n.a.v. rib Suwinet  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 25. 
16.004461 VNG ledenbrief inzake handreikingen 
instrumenten tbv hoogte eigen bijdrage WMO  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 26. 16r.00110 rib maart-overleg  
Cie. Middelen - Behandelen in de 
informatiebijeenkomst van 8 maart en 
in de vergadering van 12 april 2016 

 27. 
16r.00087 rib jumelage project 2015 Woerden - 
Steinhagen: op naar klimaatneutrale gemeenten  

Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van 8 maart 2016 

 28. 16r.00039 rib parkeerexploitatie t/m 2019  
Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 29. 
16r.00078 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
inwonersbelangen inzake parkeren Defensie-eiland  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 30. 
16r.00030 rv grondexploitatie en kredietaanvraag 
Brediuspark  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 
vergadering van 14 april 2016 

 31. 16r.00104 rib tussentijdse evaluatie hondenbeleid  
Cie. Ruimte - Behandelen in de 
vergadering van 14 april 2016 

 32. 
16r.00081 rv bekrachtiging geheimhouding 
grondexploitatie Brediuspark  

Cie. Ruimte - Hamerstuk 
raadsvergadering 24 maart 2016 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-004461-vng-ledenbrief-inz-handreikingen-instrumenten-tbv-hoogte-eigen-bijdrage-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-004461-vng-ledenbrief-inz-handreikingen-instrumenten-tbv-hoogte-eigen-bijdrage-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00110-rib-maart-overleg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00087-rib-jumelageproject-2015-woerden-steinhagen-op-naar-klimaatneutrale-gemeenten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00087-rib-jumelageproject-2015-woerden-steinhagen-op-naar-klimaatneutrale-gemeenten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00039-rib-parkeerexploitatie-tm-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00078-rib-beantw-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-parkeren-defensie-eiland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00078-rib-beantw-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-parkeren-defensie-eiland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00030-rv-grondexploitatie-en-kredietaanvraag-brediuspark-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00030-rv-grondexploitatie-en-kredietaanvraag-brediuspark-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00104-rib-tussentijdse-evaluatie-hondenbeleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00081-rv-bekrachtiging-geheimhouding-grondexploitatie-brediuspark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00081-rv-bekrachtiging-geheimhouding-grondexploitatie-brediuspark.pdf


  
33. 

 

16r.00075 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van het CDA inzake bestemmingsplan landelijke 
gebied Nieuwkoop  
 

 
Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 34. 
16r.000886 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 
RvO van LijstvanderDoes inzake schade Rijnstraat 
nabij Kruisstraat  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 35. 
16r.00094 rib procesagenda participatie, werk en 
inkomen 2016  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 13 april 2016 
(verzoek CDA) 

 36. 
16r.00073 rib resultaatafspraken Ferm Werk 
(aangepast versie)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 9 maart 2016 

 37. 
16r.00085 rib kwartaalrapportage Q4 2015 Ferm Werk 
inclusief kwartaal in beeld  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken 
bij agendapunt 8 (resultaatafspraken) 
in de vergadering van 9 maart 2016 

 38. 16r.00095 rib beveiliging schoolgebouwen  
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 39. 
16r.00082 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van Progressief Woerden inzake pleegzorg  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 40. 
16r.00083 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van D66 inzake blijverslening  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 41. 
16.004039 ex artikel 40 vragen RvO van 
LijstvanderDoes inzake stembureaus referendum 
Oekraïne associatieverdrag  

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

 42. 
15r.00786 rib ontwikkeling samenwerkingsverband 
Utrecht west inzake inkoop jeugd en nieuwe WMO op 
aantallen en kosten Q3 2015  

Cie. Welzijn - Betrekken bij de 
informatiebijeenkomst van 7 april 
2016 

 43. 
16.003854 Detailhandel Nederland inzake verzoek 
kritische blik naar leegstand en detailhandelsbeleid  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 44. 
16.003678 Advocatenkantoor van den Heerik inzake 
2e verzoek om besluitvorming m.b.t. aanpassing / 
wijziging bestemmingsplan Meije 300 te Zegveld  

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

 45. 
16.003715 burgerbrief inzake locaties ten behoeve 
van de oude gaslantaarn van oude Remu / GCN 
kantoor  

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

 46. 

16.003614 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties inzake circulaire 
huisvestigingsvoorzieningen burgemeesters en 
wethouders  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 47. 
16.003673 LOGA inzake ledenraadpleging 
onderhandelaarsakkoord CAO gemeenten 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 48. 16.003616 AVU inzake concept jaarrekening 2015  
Cie. Ruimte - Ter afdoening in 
handen stellen van B&W en de raad 
informeren 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00085-rib-kw-q4-2015-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00085-rib-kw-q4-2015-ferm-werk-incl-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00095-rib-beveiliging-schoolgebouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00082-rib-beantw-artikel-40-vragen-progressief-woerden-inz-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00082-rib-beantw-artikel-40-vragen-progressief-woerden-inz-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00083-rib-beantw-artikel-40-vragen-d66-inz-blijverslening-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00083-rib-beantw-artikel-40-vragen-d66-inz-blijverslening-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-004039-ex-artikel-40-vragen-lvvd-inz-stembureaus-referendum-oekraine-associatieverdrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-004039-ex-artikel-40-vragen-lvvd-inz-stembureaus-referendum-oekraine-associatieverdrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-004039-ex-artikel-40-vragen-lvvd-inz-stembureaus-referendum-oekraine-associatieverdrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00786-rib-ontwikkeling-samenwerkingsverband-utrecht-west-inz-inkoop-jeugd-en-wmo-op-aantallen-en-kosten-q3-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00786-rib-ontwikkeling-samenwerkingsverband-utrecht-west-inz-inkoop-jeugd-en-wmo-op-aantallen-en-kosten-q3-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/15r-00786-rib-ontwikkeling-samenwerkingsverband-utrecht-west-inz-inkoop-jeugd-en-wmo-op-aantallen-en-kosten-q3-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003854-detailhandel-nederland-inz-verzoek-kritische-blik-naar-leegstand-en-detailhandelsbeleid-klimaat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003854-detailhandel-nederland-inz-verzoek-kritische-blik-naar-leegstand-en-detailhandelsbeleid-klimaat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003678-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-2e-verzoek-om-besluitvorming-mbt-aanpassing-wijziging-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003678-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-2e-verzoek-om-besluitvorming-mbt-aanpassing-wijziging-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003678-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-2e-verzoek-om-besluitvorming-mbt-aanpassing-wijziging-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003715-burgerbrief-inz-locaties-ten-behoeve-van-de-oude-gaslantaarn-oude-remu-gcn-kantoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003715-burgerbrief-inz-locaties-ten-behoeve-van-de-oude-gaslantaarn-oude-remu-gcn-kantoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003715-burgerbrief-inz-locaties-ten-behoeve-van-de-oude-gaslantaarn-oude-remu-gcn-kantoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003614-ministerie-van-bzk-inz-circulaire-huisvestigingsvoorzieningen-burgemeesters-en-wethouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003614-ministerie-van-bzk-inz-circulaire-huisvestigingsvoorzieningen-burgemeesters-en-wethouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003614-ministerie-van-bzk-inz-circulaire-huisvestigingsvoorzieningen-burgemeesters-en-wethouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003614-ministerie-van-bzk-inz-circulaire-huisvestigingsvoorzieningen-burgemeesters-en-wethouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003673-loga-inz-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-gemeenten-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003673-loga-inz-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-gemeenten-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003616-avu-inz-concept-jaarrekening-2015.pdf


 49. 

 

16r.00059 rib proces (projectplan) verbetering 
wegenstructuur Woerden-West  
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

  
 50. 

 

16.003395 NBA inzake afronden jaarrekening Sociaal 
Domein 2015 (verantwoording en controle gemeente 
en zorgaanbieders)  
 

 
Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van de Auditcommissie 
d.d. 18 mei 2016 

 51. 
16.003357 2e VNG ledenbrief inzake informatie 
accountantscontrole Sociaal Domein  

Cie. Middelen - Behandelen in de 
vergadering van de Auditcommissie 
d.d. 18 mei 2016 

 52. 
16.003438 Recreatie Midden-Nederland inzake 
kadernota 2017 van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden en Midden-Nederland  

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

 53. 
16.003391 LOGA inzake wet Flexibel Werken en wet 
Werken na de AOW- gerechtigde leeftijd  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 54. 
16.003509 LOGA inzake technische wijzigingen 
artikelen CARUWO n.a.v. wet Flexibel Werken en wet 
Werken na de AOW- gerechtigde leeftijd  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 55. 
16.003504 ex artikel 40 vragen RvO van 
Inwonersbelangen inzake verbeteringen 
Woerdenwijzer.nl  

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

 56. 

16.003402 Inspectie SZW / Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid inzake definitieve verslag 
bevindingen onderzoek veilig gebruik Suwinet 
gemeente Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 57. 
16r.00063 rib inzake toekomstgerichte organisatie en 
financiering onderwijshuisvesting  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 58. 
16r.00074 rib memorandum provincie Utrecht inzake 
stillegging base- metal fabriek door Basf De Meern  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 59. 
16.003363 Kringloop Midden-Holland inzake 
overname Kringloop door Stichting Noppes vanuit 
Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 60. 16r.00067 rib Social Media beleid  

Cie. Middelen - Desgewenst 
betrekken bij de 
informatiebijeenkomst op 3 maart 
i.h.k.v. Woerden zegt: Ja, tenzij…. 

 61. 
16r.00064 rib normen en toetsingskader t.b.v. controle 
jaarrekening 2015  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 62. 
16r.00060 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 
STERK Woerden inzake gebruik 
gehandicaptenparkeerplaatsen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 63. 
16.003068 burgerbrief inzake verzoek duidelijk 
planning t.a.v. hondenuitrenveld Snel & Polanen 
(Boekentuin)  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken 
bij de behandeling evaluatie 
hondenbeleid 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00059-rib-proces-projectplan-verbetering-wegenstructuur-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00059-rib-proces-projectplan-verbetering-wegenstructuur-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003395-nba-inz-afronden-jaarrekening-sociaal-domein-2015-verantwoording-en-controle-gemeente-en-zorgaanbieders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003395-nba-inz-afronden-jaarrekening-sociaal-domein-2015-verantwoording-en-controle-gemeente-en-zorgaanbieders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003395-nba-inz-afronden-jaarrekening-sociaal-domein-2015-verantwoording-en-controle-gemeente-en-zorgaanbieders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003357-2e-vng-ledenbrief-inz-informatie-accountantscontrole-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003357-2e-vng-ledenbrief-inz-informatie-accountantscontrole-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003438-recreatie-midden-nederland-inz-kadernota-2017-van-sgl-en-rmn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003438-recreatie-midden-nederland-inz-kadernota-2017-van-sgl-en-rmn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003438-recreatie-midden-nederland-inz-kadernota-2017-van-sgl-en-rmn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003391-loga-inz-wet-flexibel-werken-en-wet-werken-na-de-aow-gerechtigde-leeftijd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003391-loga-inz-wet-flexibel-werken-en-wet-werken-na-de-aow-gerechtigde-leeftijd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003509-loga-inz-techn-wijzigingen-artikelen-caruwo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003509-loga-inz-techn-wijzigingen-artikelen-caruwo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003509-loga-inz-techn-wijzigingen-artikelen-caruwo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003504-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-verbeteringen-woerdenwijzer-nl.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003504-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-verbeteringen-woerdenwijzer-nl.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003504-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-verbeteringen-woerdenwijzer-nl.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003402-inspectie-szw-inz-definitieve-verslag-bevindingen-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003402-inspectie-szw-inz-definitieve-verslag-bevindingen-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003402-inspectie-szw-inz-definitieve-verslag-bevindingen-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003402-inspectie-szw-inz-definitieve-verslag-bevindingen-onderzoek-veilig-gebruik-suwinet-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00063-rib-inz-toekomstgerichte-organisatie-en-financiering-onderwijshuisvesting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00063-rib-inz-toekomstgerichte-organisatie-en-financiering-onderwijshuisvesting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00074-rib-memorandum-provincie-utrecht-inzake-stillegging-base-metal-fabriek-door-basf-de-meern-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00074-rib-memorandum-provincie-utrecht-inzake-stillegging-base-metal-fabriek-door-basf-de-meern-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003363-kringloop-midden-holland-inz-overname-kringloop-door-stichting-noppes-vanuit-ferm-werk-n-v.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003363-kringloop-midden-holland-inz-overname-kringloop-door-stichting-noppes-vanuit-ferm-werk-n-v.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003363-kringloop-midden-holland-inz-overname-kringloop-door-stichting-noppes-vanuit-ferm-werk-n-v.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00067-rib-social-media-beleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00064-rib-normen-en-toetsingskader-tbv-controle-jaarrekening-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00064-rib-normen-en-toetsingskader-tbv-controle-jaarrekening-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00060-rib-beantw-art-40-vragen-sterk-woerden-inz-gebruik-gehandicaptenparkeerplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00060-rib-beantw-art-40-vragen-sterk-woerden-inz-gebruik-gehandicaptenparkeerplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00060-rib-beantw-art-40-vragen-sterk-woerden-inz-gebruik-gehandicaptenparkeerplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003068-burgerbrief-inz-verzoek-duidelijk-planning-tav-hondenuitrenveld-snel-en-polanen-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003068-burgerbrief-inz-verzoek-duidelijk-planning-tav-hondenuitrenveld-snel-en-polanen-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003068-burgerbrief-inz-verzoek-duidelijk-planning-tav-hondenuitrenveld-snel-en-polanen-boekentuin.pdf


 64. 
16.003239 burgerbrief verzoek om aandacht 
verkeersdrukte Leidsestraatweg Harmelen bij 
opstellen verkeersvisie  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 
handen stellen van B&W en 
desgewenst bij besluitvorming ter 
zake 

 65. 

 

16r.00050 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van Inwonersbelangen inzake bouwlocaties (H)  
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 66. 

16r.00049 rib gewijzigde 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
Omgevingsdienst regio Utrecht en 
uitvoeringsovereenkomst en -programma OdrU  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 67. 
16r.00066 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van het CDA inzake onderzoek begraven en 
cremeren  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 68. 
16r.00068 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van Inwonersbelangen inzake peiling Rijnstraat (W)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
aannemen 

 69. 
16.003050 ex artikel 40 vragen RvO van 
Inwonersbelangen inzake busverbindingen Antonius 
ziekenhuis  

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

 70. 
16.003160 ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake 
de thuiszorg  

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

 71. 
16r.00061 rv investeringsplan Sociaal Domein 2015 
t.b.v. subsidie aanvragen  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 
vergadering van 9 maart 2016 

 72. 
16r.00052 rib beantwoording ex artikel 40 vragen RvO 
van Inwonersbelangen en de VVD inzake 
informatievoorziening jeugdzorg  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 73. 
16.003157 VNG ledenbrief inzake bedragen 
leerlingenvervoer 2016-2017  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 74. 
16.003034 Zorggroep Sint Maarten inzake persbericht 
Raad van Toezicht beraadt zich op positie bestuurder  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 75. 
16.003035 GGD regio Utrecht inzake aankondiging 
raadsinformatiebijeenkomsten mei-juni 2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 76. 16r.00034 rib board letter 2015 gemeente Woerden  
Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
aannemen 

 77. 
16.002935 ex artikel 40 vragen RvO van 
LijstvanderDoes inzake schade Rijnstraat nabij 
Kruisstraat te Woerden  

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

 78. 
16.002881 GGD regio Utrecht inzake persbericht 
benoeming directeur publieke gezondheid GGDrU  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
aannemen 

 79. 
16.002928 beantwoording technische vragen 
Progressief Woerden inzake Rekenkamer rapport 
over privacybeleid  

Commissie Welzijn - Desgewenst 
betrekken bij agendapunt 7. (H-4) in 
de raadsvergadering van 18 februari 
2016 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003239-burgerbrief-inz-verzoek-aandacht-verkeersdrukte-leidsestraatweg-harmelen-bij-opstellen-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003239-burgerbrief-inz-verzoek-aandacht-verkeersdrukte-leidsestraatweg-harmelen-bij-opstellen-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003239-burgerbrief-inz-verzoek-aandacht-verkeersdrukte-leidsestraatweg-harmelen-bij-opstellen-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00050-rib-beantw-ex-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-bouwlocaties-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00050-rib-beantw-ex-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-bouwlocaties-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00049-rib-gewijzigde-dienstverleningsovereenkomst-odru-en-uitvoeringsovereenkomst-en-programma-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00049-rib-gewijzigde-dienstverleningsovereenkomst-odru-en-uitvoeringsovereenkomst-en-programma-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00049-rib-gewijzigde-dienstverleningsovereenkomst-odru-en-uitvoeringsovereenkomst-en-programma-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00049-rib-gewijzigde-dienstverleningsovereenkomst-odru-en-uitvoeringsovereenkomst-en-programma-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00066-rib-beantw-artikel-40-vragen-cda-inz-onderzoek-begraven-en-cremeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00066-rib-beantw-artikel-40-vragen-cda-inz-onderzoek-begraven-en-cremeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00066-rib-beantw-artikel-40-vragen-cda-inz-onderzoek-begraven-en-cremeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00068-rib-beantw-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inz-peiling-rijnstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00068-rib-beantw-art-40-vragen-van-inwonersbelangen-inz-peiling-rijnstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-003050-ex-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-inz-busverbindingen-antonius-ziekenhuis.pdf
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