
 
Voorstel aan de raad 
 
 
 
 
 
 
Datum:  29 september 2016 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 17 juni tot en met  
22 september 2016 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  16r.00581 rv begroting 2017-2020 Cie. Middelen - Behandelen volgens 

vastgestelde procedure 

2.  16r.00574 rv vaststellen (nieuwe) jaarrekening 

gemeente Woerden 2015 (+ brief erratum)  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 29 september 

2016 

3.  16.020360 wethouder Koster aanvullende melding 

inzake nevenfunctie als voorzitter van adviesraad 

College voor de Rechten van de Mens  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

4.  16.020182 bedrijf H. Magielse & Zn bv zienswijze 

inzake voornemen opleggen dwangsom ivm 

overtreding transportbewegingen nachtelijke uren 

perceel Barwoutswaarder 19  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W  

5.  16.020107 VNG ledenbrief inzake wijziging 

modelverordeningen gemeentelijke belastingen  

Cie. Middelen - In handen stellen van 

het college ter afdoening 

6.  16.020046 bewonersbrief Kromwijkerdijk inzake 

reactie op verkeersvisie 2030  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken 

bij agendapunt 7. Verkeersvisie in de 

vergadering van 15 september 2016 

7.  16r.00508 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake 

watervervuiling wijkpark Molenvliet  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

8.  16.020217 brief Rekenkamercommissie Woerden 

inzake verkenning huisvestingsbeleid  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

9.  16.020208 bewonersbrief Kromwijkerdijk inzake 

afschrift brief aan de provincie Utrecht over 

industrieel opslagterrein polder Wulverhorst  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 



10.  16.020006 open brief Coming-Outdag 2016  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

11.  16.020209 bewonersbrief Kromwijkerdijk inz 

addendum bezwaarschrift tegen opslagterrein 

wulverhorst  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

12.  16r.00558 rv parkeren Sportpark Cromwijck  Cie. Ruimte - behandelen in de 

vergadering van 5 of 6 oktober 2016  

13.  16r.00564 rib voortgang proces reconstructie De 

Kanis i.h.k.v. programma ontwikkeling veengebied  

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

behandeling Programmabegroting 

2017 

14.  16r.00559 rib mantelzorgnotitie gemeente 

Woerden 2016  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van de commissie 

Algemeen van 5 of 6 oktober 2016 

15.  16r.00355 gecorrigeerd rv nav cie. Middelen d.d. 

13 september inzake uitvoeren pilot tijdelijk 

aanpassing reguleringstijden betaald parkeren op 

vrijdag- en zaterdagavond  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

raadsvergadering van 29 september 

2016 

16.  16.019884 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van LijstvanderDoes inzake maaien 

bloemenpluktuin bij wijktuin Snel en Polanen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

17.  16.019890 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake afvalpas en chips in 

containers in relatie tot privacy  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

18.  16.019975 Dorpsplatform Rijnoevers reactie op 

verkeersvisie 2030  

Commissie Ruimte - Desgewenst 

betrekken bij agendapunt 7. in de 

vergadering van 15 september 2016 

19.  16r.00539 rv vaststelling bestemmingsplan 

Geestdorp 30-30a  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 29 september 

2016 

20.  16r.00560 rv Quick scan Sociaal Domein: 'Mensen 

eerst' - vaststellen aangepast kader 

investeringsbudget en restant vrij geven ter 

besteding + overhevelen 2016 naar 2017  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van de commissie 

Algemeen van 5 of 6 oktober 2016 



21.  16.019725 burgerbrief inzake verkeersveiligheid 

mbt de klappaal Groenendaal en verwijderen 

beton elementen op de rijweg (H) 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

22.  16.019979 burgerbrief inzake suggestie om de 

Depo Dog in overweging te nemen ihkv 

hondenbeleid   

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

23.  16.019982 burgerbrief inzake correspondentie 

omtrent bewijsstukken tbv verplaatste hoorzitting 

Meije 300   

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

24.  16.019983 burgerbrief aanvullende informatie 

(foto's en film) mbt Meije 300  

Cie. Ruimte – Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

25.  16.019723 VNG ledenbrief inzake vacatures 

najaar 2016 tbv VNG bestuur en commissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

26.  16r.00546 rv vaststellen grondstoffenbeleidsplan, 

ter kennisname afvalstoffen- en 

belastingverordening plus aanwijzingsbesluit  

Cie. Ruimte - Agenderen in de 

vergadering van de commissie 

Algemeen van 5 of 6 oktober 2016 

27.  16r.00390 rib achtergrondinformatie inzake 

crematorium op begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

28.  16.019491 Platform Ondernemers Verenigingen 

Woerden (POVW) inzake reactie op de 

verkeersvisie 2030  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken 

bij agendapunt 7. Verkeersvisie in de 

vergadering van 15 september 2016 

29.  16r.00525 rv vaststelling bestemmingsplan 

Barwoutswaarder 49b  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 29 september 

2016 

30.  16r.00551 rib politie (criminaliteits)cijfers eerste 

helft 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

31.  16r.00505 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

parkeren als gewoonterecht (n.a.v. schouw 

Dorpsstraat Harmelen na reconstructie)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

32.  16r.00529 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 



ontsluiting kassengebied Harmelerwaard op 

Oostelijke randweg A12 BRAVO 8  

33.  16r.00547 rib aanbesteding inkoop Jeugd en Wmo 

2017 en 2018  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

34.  16r.00547 rib rapport inzake 

cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp 2015 

gemeente Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

35.  16r.00504 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake 

vervolg vragen handhaving alcoholverkoop 

Woerden onder 18 jaar  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

36.  16r.00543 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

vervolg vragen passend onderwijs  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

37.  16.019344 brief wethouder Schreurs inzake 

aftreden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

38.  16.019407 aanmelding fractieassistent 

ChristenUnie/SGP D. (Daphne) van der Wind-

Hoogeveen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

39.  16.019135 burgerbrief verzoek stand van zaken 

inzake camperpark Meije 175  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

40.  16r.00355 rv uitvoeren pilot tijdelijke aanpassing 

reguleringstijden betaald parkeren op vrijdag- en 

zaterdagavond  

Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van 13 september 2016 

41.  16. 019021 Stichting Groene Hart en De Groene 

Buffer inzake onderzoeksrapport 'Hart voor 

Harmelen'  

Cie. Ruimte - Agenderen voor de 

vergadering van 15 september 2016 

(onder voorbehoud) 

42.  16.019005 VNG-ledenbrief Ontwikkelingen 

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

43.  16r.00526 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 van D66 RvO inzake ontwikkeling 'De 

kloppende binnenstad'  

Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van 15 november 

(agenderingsverzoek D66)  



44.  16r.00544 rib beantwoording schriftelijke ex artikel 

40 RvO van STERK Woerden inzake noodzaak 

van een asielzoekerscentrum (AZC) in Woerden  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken 

bij agendapunt 7. in de vergadering 

van 13 september 2016 

45.  16.018905 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake schade aan 

woningen n.a.v. reconstructie Dorpsstraat te 

Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

46.  16r.00540 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 vragen RvO van D66 inzake De Wasserij 

op het Defensie-eiland  

Cie. Ruimte - VKA en desgewenst 

betrekken bij de informatiebijeenkomst 

op 8 september 2016 

47.  16r.00509 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake definitieve 

afsluiting Groenendaal te Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

48.  16r.00507 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van inwonersbelangen inzake 

opvolging advies Veilig Verkeer Nederland  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

49.  16r.00506 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake 

beleid ten aanzien van inwonersverzoeken  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

50.  16r.00519 rv wijziging gemeenschappelijke 

regeling GGDrU (2e besluitvormingsronde)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 14 september 2016 

51.  16r.00511 rib kwartaalrapportage Q2 2016 Ferm 

Werk  

Cie. Welzijn - behandelen in de 

vergadering van 5 of 6 oktober 2016 

(agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

52.  16r.00517 rib gemeentelijke participatiebudget 

2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

53.  16r.00534 rv Bestuursovereenkomst COA 

(aangepaste versie)  

Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van 13 september 2016 

54.  16r.00528 rib stand van zaken huisvesting 

statushouders, integratie statushouders en ISK  

Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van 13 september 2016 

55.  16.018728 WOB-verzoek Stichting Buiten Gezond Cie. Middelen - Ter afdoening in 



in Vianen inzake afvoerbewijzen transport 

verontreinigde grond  

handen stellen van college 

56.  16.018805 VNG-ledenbrief inzake ontwikkelingen 

rond de Woningwet 2015  

Cie. Ruimte - Betrekken bij jaarlijkse 

woondebat in december 2016 

57.  16.018726 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Progressief Woerden inzake tijdelijke 

bestemming industrieel opslagterrein 

Kromwijkerdijk  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

58.  16r.000524 rv bestuursrapportage 2016  Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcie d.d. 7 september en in de 

vergadering van 13 september 2016 

59.  16.018670 bewonersbrief Kromwijkerdijk inzake 

bezwaarschrift plan inrichting asielzoekerscentrum 

azc in oud Campina gebouw aan De Bleek.  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken 

bij besluitvorming ter zake 

60.  16r.00396 rv vaststellen verkeersvisie Woerden 

2030  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 15 september 2016 

61.  16.018606 Advocatenkantoor Van den Heerik 

zienswijze namens diverse cliënten inzake 

bestemmingsplan Meije 300  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren (onderbouwing zienswijze 

incl. bijlage op te vragen bij de griffie) 

62.  16r.00518 rib U10-agenda  Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van 13 september 2016  

63.  16r.00531 rib kapmelding provincie Utrecht inzake 

kappen 251 bomen langs de N212 Ing. 

Enschedeweg  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

64.  16r.00402 rib werkwijze van welzijn op recept  Cie. Welzijn - VKA en desgewenst 

betrekken bij agendapunt 

Transformatieagenda Sociaal Domein 

infoavond d.d. 8 september 2016 

65.  16r.00391 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 inzake regenboogvlag  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

66.  16r.00516 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 en Christenunie/SGP 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 



inzake tussenrapportage pilot Integraal 

Persoonsgebonden Budget (IPGB)  

aannemen 

67.  16.014814 Rekenkamercommissie Woerden 

inzake jaarplan 2016 / onderzoeksplan juli-

december  

Cie. Middelen - Betrekken bij de info- / 

najaarsbijeenkomst op 10 november 

2016  

68.  16.018388 burgerbrief inzake klacht over 

chaotische situatie na reconstructie Rijnstraat  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W  

69.  16.018399 Werkgroep Houtrookoverlast inzake 

informatie over chroom-6 in houtrook door stoken 

met geïmpregneerd hout  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

70.  16.018149 vastgestelde begroting Ferm werk 

2017-2020 (nieuwe versie i.v.m. layout)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

71.  16.018053 VNG ledenbrief inzake collectieve 

zorgverzekering voor gemeenten 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

72.  16.017623 burgerbrief inzake hoge bomen 

Raadhuislaan Harmelen en communicatie 

gemeente  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

73.  16r.00372 rv beleidsnota dierenwelzijn  Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 14 september 2016 

74.  16.017499 vertrekpunten / toetsingskader van 

Participatieraad Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

75.  16.017506 VNG ledenbrief inzake implementatie 

borging veilige gegevenswisseling Suwinet 

(BVGS)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

76.  16.016478 Ernst & Young Accountants LLP inzake 

SISA-bijlage Verantwoordingsinformatie 2015 

gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcommissie van 7 september 

2016 

77.  16.017087 burgerbrief inzake communicatie 

omtrent gratis bezoek kinderboerderij Oortjespad, 

gebruik peuterzwembad en de vrije recreatie  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

78.  16.016700 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 



van D66 inzake invulling De Wasserij op het 

Defensie-eiland  

stellen van B&W en de raad 

informeren 

79.  16.016683 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van D66 en ChristenUnie/SGP inzake 

tussenrapportage pilot Integraal 

Persoonsgebonden Budget (IPGB)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

80.  16.016676 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van ChristenUnie/SGP inzake passend onderwijs 

(vervolg)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

81.  16.016605 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van het CDA inzake definitieve afsluiting 

Groenendaal te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

82.  16.016213 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van inwonersbelangen inzake watervervuiling 

wijkpark Molenvliet 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

83.  16.016378 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van STERK Woerden inzake handhaving 

alcoholverkoop woerden onder 18 jaar (vervolg 

vragen) 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

84.  16.016214 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake opvolging advies 

VVN Harmelen 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

85.  16.016014 burgerbrief vraag over werkzaamheden 

graspad Raadhuislaan te Harmelen nav publicatie 

infopagina Woerdense Courant dd 13 juli 2016 
 

Cie. Ruimte - Gewijzigd in: 

Behandelen in de vergadering van 15 

september 2016 

86.  16.016064 burgerbrief aanvulling en verzoek om 

oplossing inzake inrichting groenvoorziening / 

speelplek Ribeslaan 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W  

87.  16.016169 Advocatenkantoor Van den Heerik 

inzake laatste termijn mbt herstellen / aanpassen 

bestemmingsplan tbv Meije 300 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

88.  16.016158 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van STERK Woerden inzake noodzaak 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016213-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-watervervuiling-wijkpark-molenvliet-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016213-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-watervervuiling-wijkpark-molenvliet-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016213-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-watervervuiling-wijkpark-molenvliet-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016378-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-handhaving-alcoholverkoop-woerden-onder-18-jaar-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016378-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-handhaving-alcoholverkoop-woerden-onder-18-jaar-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016378-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-handhaving-alcoholverkoop-woerden-onder-18-jaar-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016378-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-handhaving-alcoholverkoop-woerden-onder-18-jaar-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016214-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inwonersbelangen-inz-opvolging-advies-vvn-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016214-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inwonersbelangen-inz-opvolging-advies-vvn-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016214-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inwonersbelangen-inz-opvolging-advies-vvn-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016014-burgerbrief-vraag-over-werkzaamheden-graspad-raadhuislaan-harmelen-nav-publicatie-infopagina-wc-dd-13-juli.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016014-burgerbrief-vraag-over-werkzaamheden-graspad-raadhuislaan-harmelen-nav-publicatie-infopagina-wc-dd-13-juli.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016014-burgerbrief-vraag-over-werkzaamheden-graspad-raadhuislaan-harmelen-nav-publicatie-infopagina-wc-dd-13-juli.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016064-burgerbrief-aanvulling-en-verzoek-om-oplossing-inz-inrichting-groenvoorziening-ribeslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016064-burgerbrief-aanvulling-en-verzoek-om-oplossing-inz-inrichting-groenvoorziening-ribeslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016064-burgerbrief-aanvulling-en-verzoek-om-oplossing-inz-inrichting-groenvoorziening-ribeslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016169-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-laatste-termijn-mbt-herstellen-aanpassen-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016169-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-laatste-termijn-mbt-herstellen-aanpassen-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016169-advocatenkantoor-van-den-heerik-inz-laatste-termijn-mbt-herstellen-aanpassen-bestemmingsplan-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016158-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-sterk-woerden-inz-noodzaak-asielzoekerscentrum-woerden-azc-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016158-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-sterk-woerden-inz-noodzaak-asielzoekerscentrum-woerden-azc-merged.pdf


asielzoekerscentrum Woerden (AZC) 
 

informeren 

89.  16.016034 vervolg VNG ledenbrief inzake 

reparatie mogelijkheden / consequenties 

gemeentelijke beleid nav Wmo uitspraken Centrale 

Raad van Beroep d.d. 18 mei 2016 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

90.  16r.00389 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake behoud 

cultuurhistorie koeienmarkt 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

91.  16.015942 Dorpsplatform Kamerik inzake 

bezwaarschrift tegen verkeersbesluit opheffen 

geslotenverklaring motorvoertuigen 's-Gravensloot 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

92.  16.015705 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake beleid ten aanzien 

van inwonersverzoeken 
 

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

93.  16.015563 VNG ledenbrief inzake toepassing 

hoofdstuk 3 CAR UWO op brandweerpersoneel 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

94.  16.015714 LOGA brief inzake Wet Huis voor 

klokkenluiders, nieuwe voorbeeldregeling en 

uitbreiding GIR module integriteit (Gemeentelijke 

Incidenten Registratie) 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

95.  16.015330 VNG ledenbrief inzake actualisering 

model-APV zomer 2016 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

96.  16.015337 VNG ledenbrief inzake lokale 

omroepvernieuwing, tweede fase 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

97.  16r.00385 rib inzake schade en ontstaan door 

extreme weersomstandigheden (juni storm) 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

98.  16.015339 Stichting Regioplatform 

Woningcorporaties Utrecht inzake toezenden 

regionale corporatiemonitor 2016 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

99.  16.015221 VNG ledenbrief inzake gewijzigde 

aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016158-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-sterk-woerden-inz-noodzaak-asielzoekerscentrum-woerden-azc-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016034-vervolg-vng-ledenbrief-inz-reparatie-mogelijkheden-consequenties-gemeentelijke-beleid-nav-wmo-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-dd-18-mei-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016034-vervolg-vng-ledenbrief-inz-reparatie-mogelijkheden-consequenties-gemeentelijke-beleid-nav-wmo-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-dd-18-mei-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016034-vervolg-vng-ledenbrief-inz-reparatie-mogelijkheden-consequenties-gemeentelijke-beleid-nav-wmo-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-dd-18-mei-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-016034-vervolg-vng-ledenbrief-inz-reparatie-mogelijkheden-consequenties-gemeentelijke-beleid-nav-wmo-uitspraken-centrale-raad-van-beroep-dd-18-mei-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00389-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-behoud-cultuurhistorie-koeienmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00389-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-behoud-cultuurhistorie-koeienmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00389-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-behoud-cultuurhistorie-koeienmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015942-dorpsplatform-kamerik-inz-bezwaarschrift-tegen-verkeersbesluit-opheffen-geslotenverklaring-motorvoertuigen-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015942-dorpsplatform-kamerik-inz-bezwaarschrift-tegen-verkeersbesluit-opheffen-geslotenverklaring-motorvoertuigen-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015942-dorpsplatform-kamerik-inz-bezwaarschrift-tegen-verkeersbesluit-opheffen-geslotenverklaring-motorvoertuigen-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015705-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-beleid-tav-inwonersverzoeken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015705-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-beleid-tav-inwonersverzoeken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015705-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-beleid-tav-inwonersverzoeken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015563-vng-ledenbrief-inz-toepassing-hoofdstuk-3-car-uwo-op-brandweerpersoneel-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015563-vng-ledenbrief-inz-toepassing-hoofdstuk-3-car-uwo-op-brandweerpersoneel-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015714-loga-brief-inz-wet-huis-voor-klokkenluiders-nieuwe-voorbeeldregeling-en-uitbreiding-gir-module-integriteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015714-loga-brief-inz-wet-huis-voor-klokkenluiders-nieuwe-voorbeeldregeling-en-uitbreiding-gir-module-integriteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015714-loga-brief-inz-wet-huis-voor-klokkenluiders-nieuwe-voorbeeldregeling-en-uitbreiding-gir-module-integriteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015714-loga-brief-inz-wet-huis-voor-klokkenluiders-nieuwe-voorbeeldregeling-en-uitbreiding-gir-module-integriteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015330-vng-ledenbrief-inzake-actualisering-model-apv-zomer-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015330-vng-ledenbrief-inzake-actualisering-model-apv-zomer-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015337-vng-ledenbrief-inzake-lokale-omroepvernieuwing-tweede-fase-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015337-vng-ledenbrief-inzake-lokale-omroepvernieuwing-tweede-fase-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00385-rib-inzake-schade-en-ontstaan-door-extreme-weersomstandigheden-juni-storm.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00385-rib-inzake-schade-en-ontstaan-door-extreme-weersomstandigheden-juni-storm.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015339-st-regioplatform-woningcorporaties-utrecht-inz-toezenden-regionale-corporatiemonitor-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015339-st-regioplatform-woningcorporaties-utrecht-inz-toezenden-regionale-corporatiemonitor-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015339-st-regioplatform-woningcorporaties-utrecht-inz-toezenden-regionale-corporatiemonitor-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015221-vng-ledenbrief-inzake-gewijzigde-aanbestedingswet-2012-per-1-juli-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015221-vng-ledenbrief-inzake-gewijzigde-aanbestedingswet-2012-per-1-juli-2016.pdf


100. 16.015220 VNG ledenbrief inzake Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

101. 16.015239 Regionaal historisch centrum Rijnstreek 

en Lopikerwaard inzake jaarverslag over 2015 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

102. 16.015301 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

vastgestelde begroting 2017 en 

begrotingswijziging 2016 OdrU 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

103. 16r.00373 rib inzake proces en kostenraming 

invoering inclusief beleid n.a.v. VN verdrag over 

mensen met een beperking 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

104. 16.015011 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van D66 inzake stand van zaken doorontwikkeling 

"De kloppende binnenstad" 
 

Cie. Middelen - In handen stellen van 

het college ter afdoening en de raad 

informeren 

105. 16.014968 burgerbrief inzake overlast evenement 

Cattenbroekerplas 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (overlaten aan fracties) 

106. 16.015017 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van CU/SGP inzake bevindingen n.a.v. schouw 

Dorpsstraat te Harmelen na de reconstructie 
 

Cie. Ruimte - In handen van het 

college stellen ter afdoening en de 

raad informeren 

107. 16.014981 VNG ledenbrief inzake model 

algemene subsidieverordening 2013 - update 

zomer 2016 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

108. 16r.00375 rib beantwoording art 40 vragen 

LijstvanderDoes inzake Luikse markt op het 

Excercitieveld 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

109. 16.014987 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van STERK Woerden inzake ontsluiting 

kassengebied Harmelerwaard op oostelijke 

randweg 
 

Cie. Ruimte - In handen van het 

college stellen ter afdoening en de 

raad informeren 

110. 16r.00360 rib beantwoording art 40 vragen CDA 

inzake verkeersbesluiten breedtebeperking 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

111. 16r.00341 rib voortgang woningbouwproject WeidZ 

in Zegveld 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015220-vng-ledenbrief-inzake-algemene-verordening-gegevensbescherming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015220-vng-ledenbrief-inzake-algemene-verordening-gegevensbescherming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015239-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inz-jaarverslag-over-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015239-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inz-jaarverslag-over-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015301-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-begroting-2017-en-begrotingswijziging-2016-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015301-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-begroting-2017-en-begrotingswijziging-2016-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015301-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-begroting-2017-en-begrotingswijziging-2016-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00373-rib-inz-proces-en-kostenraming-invoering-inclusief-beleid-mensen-met-een-beperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00373-rib-inz-proces-en-kostenraming-invoering-inclusief-beleid-mensen-met-een-beperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00373-rib-inz-proces-en-kostenraming-invoering-inclusief-beleid-mensen-met-een-beperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015011-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-stand-van-zaken-doorontwikkeling-de-kloppende-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015011-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-stand-van-zaken-doorontwikkeling-de-kloppende-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015011-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-stand-van-zaken-doorontwikkeling-de-kloppende-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014968-burgerbrief-inzake-overlast-evenement-cattenbroekerplas-anoniem.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014968-burgerbrief-inzake-overlast-evenement-cattenbroekerplas-anoniem.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015017-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-bevindingen-n-a-v-schouw-dorpsstraat-te-harmelen-na-de-reconstructie-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015017-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-bevindingen-n-a-v-schouw-dorpsstraat-te-harmelen-na-de-reconstructie-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015017-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-bevindingen-n-a-v-schouw-dorpsstraat-te-harmelen-na-de-reconstructie-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014981-vng-ledenbrief-inzake-model-algemene-subsidieverordening-2013-update-zomer-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014981-vng-ledenbrief-inzake-model-algemene-subsidieverordening-2013-update-zomer-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014981-vng-ledenbrief-inzake-model-algemene-subsidieverordening-2013-update-zomer-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00375-rib-beantwoording-art-40-vragen-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-het-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00375-rib-beantwoording-art-40-vragen-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-het-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00375-rib-beantwoording-art-40-vragen-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-het-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014987-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014987-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014987-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014987-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-ontsluiting-kassengebied-harmelerwaard-op-oostelijke-randweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00360-rib-beantwoording-art-40-vragen-cda-inzake-verkeersbesluiten-breedtebeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00360-rib-beantwoording-art-40-vragen-cda-inzake-verkeersbesluiten-breedtebeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00341-rib-voortgang-woningbouwproject-weidz-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00341-rib-voortgang-woningbouwproject-weidz-in-zegveld.pdf


112. 16r.00116 rib stand van zaken kaders 

bomenbeheer 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

113. 16r.00370 rib zienswijzen ontwerp Provinciale 

Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en 

verordening 2013 (herijking 2016) 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen en betrekken bij overleg 

met Statenleden 12 september 

114. 16r.00388 rib stand van zaken doorontwikkeling 

cumulus (software sociaal domein) 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

115. 16.015012 reactie Ferm Werk op zienswijze op 

begroting 2017-2020 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen  

116. 16r.00368 rib pilot jeugdhulp op VO Woerden 

schooljaar 2015-2016 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

117. 16 014792 bewoners Kromwijkerdijk inzake reactie 

op eventuele bouwplannen Wulverhorst 
 

Cie. Ruimte - In handen van het 

college stellen ter afdoening en de 

raad informeren 

118. 16.014803 brief VNG inzake indexering subsidies 

welzijn en cultuur 2014-2017 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

119. 16r.00343 rib geactualiseerde nota Integraal 

Handhavingsbeleid Woerden 2015-2018 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

120. 16r.00365 rib verdere voortgang 

vennootschapsbelasting en aanpassing 

besluitvorming MPG 2016 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

121. 16r.00377 rib stedenbouwkundige uitwerking en 

bodemsanering Defensie-eiland 
 

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

informatiebijeenkomst 8 september 

122. 16.014793 bewoners Kromwijkerdijk inzake 

bezwaarschrift industrieel opslagterrein 

Kromwijkerdijk 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

123. 16r.00346 rib olie- en gaswinning Papekopveld 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

124. 16r.00371 rib overzicht ruimtelijke plannen bij de 

Raad van State 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00116-rib-stand-van-zaken-kaders-bomenbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00116-rib-stand-van-zaken-kaders-bomenbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00370-rib-zienswijzen-ontwerp-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-2013-2028-en-verordening-2013-herijking-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00370-rib-zienswijzen-ontwerp-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-2013-2028-en-verordening-2013-herijking-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00370-rib-zienswijzen-ontwerp-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-2013-2028-en-verordening-2013-herijking-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00388-rib-stand-van-zaken-doorontwikkeling-cumulus-software-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00388-rib-stand-van-zaken-doorontwikkeling-cumulus-software-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015012-reactie-ferm-werk-op-zienswijze-op-begroting-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-015012-reactie-ferm-werk-op-zienswijze-op-begroting-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00368-rib-pilot-jeugdhulp-op-vo-woerden-schooljaar-2015-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00368-rib-pilot-jeugdhulp-op-vo-woerden-schooljaar-2015-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014792-bewoners-kromwijkerdijk-inz-reactie-op-evt-bouwplannen-wulverhorst.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014792-bewoners-kromwijkerdijk-inz-reactie-op-evt-bouwplannen-wulverhorst.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014803-brief-vng-inzake-indexering-subsidies-welzijn-en-cultuur-2014-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014803-brief-vng-inzake-indexering-subsidies-welzijn-en-cultuur-2014-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00343-rib-geactualiseerde-nota-integraal-handhavingsbeleid-woerden-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00343-rib-geactualiseerde-nota-integraal-handhavingsbeleid-woerden-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00365-rib-verdere-voortgang-vennootschapsbelasting-en-aanpassing-besluitvorming-mpg-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00365-rib-verdere-voortgang-vennootschapsbelasting-en-aanpassing-besluitvorming-mpg-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00365-rib-verdere-voortgang-vennootschapsbelasting-en-aanpassing-besluitvorming-mpg-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00377-rib-stedenbouwkundige-uitwerking-en-bodemsanering-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00377-rib-stedenbouwkundige-uitwerking-en-bodemsanering-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014793-bewoners-kromwijkerdijk-inzake-bezwaarschrift-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014793-bewoners-kromwijkerdijk-inzake-bezwaarschrift-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014793-bewoners-kromwijkerdijk-inzake-bezwaarschrift-industrieel-opslagterrein-kromwijkerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00346-rib-olie-en-gaswinning-papekopveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00371-rib-overzicht-ruimtelijke-plannen-bij-de-raad-van-state-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00371-rib-overzicht-ruimtelijke-plannen-bij-de-raad-van-state-merged.pdf


125. 16r.00361 rib beantwoording art 40 vragen 

Inwonersbelangen over afsluiting Torenvalk 

Harmelen 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen  

126. 16r.00374 rib beantwoording art 40 vragen 

CU/SGP over passend onderwijs 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen  

127. 16.014749 Meldpunt Houtrookoverlast inzake 

standpunt Longfonds houtrook t.b.v. VNG-enquete 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

128. 16.014604 publieksverslag 2015 Kalsbeek College 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

129. 16r.00345 rib pilot I-PGB 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

130. 16r.00344 rib beantwoording art 40 vragen 

CU/SGP inzake ondersteuning mantelzorgers 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

131. 16r.00354 rib samenwerkingsagenda Passend 

Onderwijs 2016-2018 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

132. 16.014493 GR AVU inzake vastgestelde 

jaarrekening 2015 en vastgestelde begroting 2017 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

133. 16.014504 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van D66 inzake regenboogvlag 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B en W en de raad 

informeren 

134. 16.014308 burgerbrief inzake zondagsopenstelling 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

135. 16.014367 burgerbrief inzake zondagsopenstelling 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

136. 16.014388 VNG ledenbrief inzake 60 miljoen euro 

voor peuteropvang 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

137. 16u.14787 brief namens college inzake 

beantwoording artikel 40 vragen in zomerperiode 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

138. 16.014218 VNG ledenbrief wijziging model RvO en Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van het Presidium van 6 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00361-rib-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-over-afsluiting-torenvalk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00361-rib-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-over-afsluiting-torenvalk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00361-rib-beantwoording-art-40-vragen-inwonersbelangen-over-afsluiting-torenvalk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00374-rib-beantwoording-art-40-vragen-cusgp-over-passend-onderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00374-rib-beantwoording-art-40-vragen-cusgp-over-passend-onderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014749-meldpunt-houtrookoverlast-inzake-standpunt-longfonds-houtrook-ten-behoeve-van-vng-enquete.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014749-meldpunt-houtrookoverlast-inzake-standpunt-longfonds-houtrook-ten-behoeve-van-vng-enquete.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014604-publieksverslag-2015-kalsbeek-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00345-rib-pilot-ipgb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00344-rib-beantwoording-art-40-vragen-cusgp-inzake-ondersteuning-mantelzorgers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00344-rib-beantwoording-art-40-vragen-cusgp-inzake-ondersteuning-mantelzorgers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00354-rib-samenwerkingsagenda-passend-onderwijs-2016-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00354-rib-samenwerkingsagenda-passend-onderwijs-2016-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014493-gr-avu-inzake-vastgestelde-jaarrekening-2015-en-vastgestelde-begroting-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014493-gr-avu-inzake-vastgestelde-jaarrekening-2015-en-vastgestelde-begroting-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014504-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-regenboogvlag-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014504-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-regenboogvlag-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014308-burgerbrief-inzake-zondagsopenstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014367-burgerbrief-inzake-zondagsopenstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014388-vng-ledenbrief-inzake-60-miljoen-euro-voor-peuteropvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014388-vng-ledenbrief-inzake-60-miljoen-euro-voor-peuteropvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-14787-brief-namens-college-inzake-beantwoording-artikel-40-vragen-in-zomerperiode.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16u-14787-brief-namens-college-inzake-beantwoording-artikel-40-vragen-in-zomerperiode.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014218-vng-ledenbrief-wijziging-model-rvo-en-model-commissieverordening.pdf


model Commissieverordening 
 

september 

139. 16.014252 bericht raadscommissie Oudewater 

over voortgang evaluatie DVO ambtelijke 

ondersteuning Woerden-Oudewater 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

140. 16.014295 LOGA inzake definitieve regeling 

individueel keuzebudget (IKB) 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

141. 16r.00359 rib verzoek aan minister tot vaststelling 

woningmarktregio Utrecht 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

142. 16r.00342 rib beantwoording artikel 40 vragen van 

D66 over Operatie Steenbreek 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

143. 16r.00334 rib evaluatie pilotproject verkeersvisie 

2030 volgens Woerden zegt ja, tenzij.. 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

144. 16R.00340 rib beantwoording artikel 40 vragen 

van D66 inzake milieuvriendelijke beheer 

openbare ruimte 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

145. 16.014174 VNG ledenbrief inzake consultaties 

AMvB's bij Omgevingswet, Aanvullingswet 

Grondeigendom en wijziging Bro 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

146. 16.014178 burgerbrief inzake zondagsopenstelling 
 

Cie. Welzijn - Betrekken bij 

agendapunt 16 a en b in de 

raadsvergadering van 30 juni 2016 

147. 16r.00338 rib beantwoording artikel 40 vragen van 

D66 inzake wet gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

148. 16.014053 schriftelijke vragen ex art 40 RvO van 

CDA inzake behoud cultuurhistorie Koeienmarkt 
 

Cie. Middelen - In handen stellen van 

het college ter afdoening en de raad 

informeren 

149. 16.014061 burgerbrief inzake communicatie 

uitnodiging bewonersavond 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

150. 16.014093 burgerbrief inzake vervuilde sloot nabij 

De Beerze 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014218-vng-ledenbrief-wijziging-model-rvo-en-model-commissieverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014252-bericht-raadscommissie-oudewater-over-voortgang-evaluatie-dvo-ambtelijke-ondersteuning-woerden-oudewater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014252-bericht-raadscommissie-oudewater-over-voortgang-evaluatie-dvo-ambtelijke-ondersteuning-woerden-oudewater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014252-bericht-raadscommissie-oudewater-over-voortgang-evaluatie-dvo-ambtelijke-ondersteuning-woerden-oudewater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014295-loga-inzake-regeling-individueel-keuzebudget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014295-loga-inzake-regeling-individueel-keuzebudget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00359-rib-verzoek-aan-minister-tot-vaststelling-woningmarktregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00359-rib-verzoek-aan-minister-tot-vaststelling-woningmarktregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00342-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-over-operatie-steenbreek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00342-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-over-operatie-steenbreek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00334-rib-evaluatie-pilotproject-verkeersvisie-2030-volgens-woerden-zegt-ja-tenzij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00334-rib-evaluatie-pilotproject-verkeersvisie-2030-volgens-woerden-zegt-ja-tenzij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00340-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-over-milieuvriendelijke-beheer-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00340-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-over-milieuvriendelijke-beheer-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00340-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-over-milieuvriendelijke-beheer-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014174-vng-ledenbrief-inzake-consultaties-amvbs-bij-omgevingswet-aanvullingswet-grondeigendom-en-wijziging-bro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014174-vng-ledenbrief-inzake-consultaties-amvbs-bij-omgevingswet-aanvullingswet-grondeigendom-en-wijziging-bro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014174-vng-ledenbrief-inzake-consultaties-amvbs-bij-omgevingswet-aanvullingswet-grondeigendom-en-wijziging-bro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014178-burgerbrief-inzake-zondagsopenstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00338-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00338-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00338-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-wet-gemeentelijke-antidiscriminatievoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014053-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-cda-inzake-behoud-cultuurhistorie-koeienmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014053-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-cda-inzake-behoud-cultuurhistorie-koeienmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014061-burgerbrief-inzake-communicatie-uitnodiging-bewonersavond.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014061-burgerbrief-inzake-communicatie-uitnodiging-bewonersavond.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014093-burgerbrief-inzake-vervuilde-sloot-nabij-de-beerze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014093-burgerbrief-inzake-vervuilde-sloot-nabij-de-beerze.pdf


151. 16.014188 VNG ledenbrief inzake de EED richtlijn 

en de rol van het bevoegd gezag 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

152. 16.014040 burgerbrief inzake zondagsopenstelling 
 

Cie. Welzijn - Betrekken bij 

agendapunt 16 a en b in de 

raadsvergadering van 30 juni 2016 

153. 16.014071 burgerbrief inzake zondagsopenstelling 
 

Cie. Welzijn - Betrekken bij 

agendapunt 16 a en b in de 

raadsvergadering van 30 juni 2016 

154. 16.013809 Praktijk voor Opvoedingsvragen inzake 

niet inschrijven op aanbesteding inkoop Jeugdhulp 

2017 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

155. 16.013833 schriftelijke vragen ex art 40 RvO van 

LijstvanderDoes inzake Luikse markt op 

Excercitieveld 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B en W en de raad 

informeren 

156. 16.013765 VNG ledenbrief inzake ontwikkelingen 

op gebied van informatieveiligheid 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

157. 16.013773 VNG ledenbrief inzake 

contributiewijziging 2017 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

158. 16.013775 VNG ledenbrief inzake collectieve 

acties brandweer 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

159. 16.013763 burgerbrief indiening zienswijze Meije 

175 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

160. 16.013756 VNG ledenbrief inzake decentralisatie 

natuurbeleid 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

161. 16.013884 VNG ledenbrief inzake aanpassing 

model Huisvestingsverordening 2014 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

162. 16r.00293 rib uitkomsten simulatie sociaal domein 

2016 
 

Cie. Welzijn - behandelen in de 

vergadering van 14 september 2016 

(agenderingsverzoek CDA) 

163. 16r.00349 rib uitkomsten Meicirculaire 

gemeentefonds 2016 tbv begrotingsjaren 2017-

Cie. Middelen - Betrekken bij rv juni 

overleg in de raadsvergadering 23 juni 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014188-vng-ledenbrief-inzake-de-eed-richtlijn-en-de-rol-van-het-bevoegd-gezag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014188-vng-ledenbrief-inzake-de-eed-richtlijn-en-de-rol-van-het-bevoegd-gezag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014040-burgerbrief-inzake-zondagsopenstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-014071-burgerbrief-inzake-zondagsopenstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013809-praktijk-voor-opvoedingsvragen-inzake-niet-inschrijven-op-aanbesteding-inkoop-jeugdhulp-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013809-praktijk-voor-opvoedingsvragen-inzake-niet-inschrijven-op-aanbesteding-inkoop-jeugdhulp-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013809-praktijk-voor-opvoedingsvragen-inzake-niet-inschrijven-op-aanbesteding-inkoop-jeugdhulp-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013833-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013833-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013833-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-lijstvanderdoes-inzake-luikse-markt-op-excercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013765-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-op-gebied-van-informatieveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013765-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-op-gebied-van-informatieveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013773-vng-ledenbrief-inzake-contributiewijziging-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-013773-vng-ledenbrief-inzake-contributiewijziging-2017.pdf
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2020 
 

2016 

164. 16r.00295 aangepast rv herinrichting Rijnstraat 

(gewijzigde versie 160623) 
 

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

raadsvergadering van 23 juni 2016 

165. 16r.00336 rib inzake aanpassing raadsvoorstel 

mbt herinrichting van de Rijnstraat 
 

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

agendapunt 12 in de raadsvergadering 

van 23 juni 2016 

166. 16.013687 Stichting Buiten Gezond in Vianen 

inzake WOB-verzoek inzage transportbewijzen 

afvoer verontreinigde grond 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W  

167. 16r.00357 rib nadere onderbouwing wettelijke 

eisen inzake privacy en informatieveiligheid 
 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

168. 16.013135 verantwoordingsverslagen 2015 

fractiebudgetten gemeenteraad Woerden 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

169. 16.013492 ex artikel 40 vragen RvO van 

Inwonersbelangen inzake afsluiten Torenvalk te 

Harmelen 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

170. 16.013422 VNG ledenbrief inzake aanbieding 

rapport op weg naar meervoudige en maatwerk 

democratie 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

171. 16.013372 VNG ledenbrief inzake voortgang 

regionale samenwerking in de waterketen 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

172. 16.013391 burgerbrief inzake reactie op plannen 

herinrichting Rijnstraat o.a. parkeervakken 
 

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken 

bij behandeling raadsvoorstel ter zake 

op 23 juni 2016 

173. 16r.00279 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 

RvO van Sterk Woerden inzake spoorverbinding 

Utrecht - Leiden 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

174. 16r.00323 rib beantwoording ex artikel 40 vragen 

RvO van D66 inzake laadplekken parkeergarage 

Castellum 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

175. 16.013426 burgerbrief reactie nav uitspraak Raad Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
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van State mbt bestemmingsplan Meije 300 en 

reactie op camperpark Meije 175 
 

aannemen 

176. 16.013486 burgerbrief verzoek attentie voor 

werkende bijstandsmoeder 
 

Cie. Welzijn - Behandeling overlaten 

aan individuele fracties 

177. 16r.00350 rib inzake onderbouwing kosten 

invoering Het Nieuwe Werken 
 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 10. in de 

raadsvergadering van 23 juni 2016 

178. 16r.00333 rib inzake accountantscontrole 

jaarrekening 2015 
 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 7. rv jaarverslag en 

jaarrekening 2015 in de 

raadsvergadering van 23 juni 2016 

179. 16.013376 wethouder Koster melding nevenfunctie 

als lid van adviesraad College voor de Rechten 

van de Mens per 18 juni 2016 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

180. 16r.00325 rib inzake interbestuurlijk toezicht (IBT) - 

verstrekken van toezichtinformatie over 2015 
 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

181. 16.013369 Alko Media inzake overwegingen bij 

aanschaf camerasysteem inrichting raadzaal 

nieuwe Stadhuis 
 

Cie. Middelen- Desgewenst betrekken 

bij agendapunt 9. in de 

raadsvergadering van 23 juni 2016 

182. 16.013326 burgerbrief inzake verzoek afspraak 

omtrent inrichting groenvoorziening thv Ribeslaan 

18 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

183. 16.013390 ex artikel 40 vragen RvO van het CDA 

inzake verkeersbesluiten breedtebeperking 
 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 

184. 16.013201 burgerbrief reactie op uitspraak 

wethouder over hondenpoepbeleid in de 

Woerdense Courant d.d. 1 juni 2016 
 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

185. 16.013406 ex artikel 40 vragen RvO van 

ChristenUnie/SGP inzake passend onderwijs 
 

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad 

informeren 
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