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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 22 september tot en met 25 oktober 2017 te behandelen 
zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17.021392 De heer T. (Thijs) van den End inzake 

beëindiging fractieassistentschap D66  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

2.  17r.00783 rib terugkoppeling college inzake 

aangenomen motie open data voor ondernemers en 

inwoners  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (motie M-021) 

3.  17r.00853 rib uitstel besluitvorming groenvisie bomen 

langs de singel  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 26 oktober 2017 

4.  17.021332 Stichting Kerngroep Bredius steunt 

bezwaarschrift bewoners Van Kempensingel tegen 

voorgenomen kap Lindenbomen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

5.  17.021226 Stichting Hugo Kotestein inzake verzoek 

herzien besluit bomenkap Burgemeester H.G. van 

Kempensingel / Vogelbuurt  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

6.  17.021320 Schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van CDA 

inzake verkeersintensiteit en onveilige situatie 

Leidsestraatweg  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

7.  17r.00836 rib stand van zaken rond de activiteiten van 

Natuur- en Milieueducatie Woerden (NME)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

8.  17r.00651 rv college inzake kosten verbinden aan het 

inleveren van bouw- en sloopafval op de Milieustraat  

Cie. Ruimte - Wordt doorgeleidt naar de 

Agendacommissie van 26 oktober 2017 

9.  17r.00805 rib reactie college inzake aangenomen motie 

woningbouw Harmelen  

Cie. Ruimte - Zal betrokken worden bij 

jaargesprek Wonen in december 

10.  17r.00827 rv evaluatie sociaal domein  Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 26 oktober 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021392-thijs-van-den-end-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021392-thijs-van-den-end-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00783-rib-terugkoppeling-college-inzake-aangenomen-motie-open-data-voor-ondernemers-en-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00783-rib-terugkoppeling-college-inzake-aangenomen-motie-open-data-voor-ondernemers-en-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00783-rib-terugkoppeling-college-inzake-aangenomen-motie-open-data-voor-ondernemers-en-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00853-rib-uitstel-besluitvorming-groenvisie-bomen-langs-de-singel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00853-rib-uitstel-besluitvorming-groenvisie-bomen-langs-de-singel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021332-st-kerngroep-bredius-steunt-bezwaarschrift-bewoners-van-kempensingel-tegen-voorgenomen-kap-lindenbomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021332-st-kerngroep-bredius-steunt-bezwaarschrift-bewoners-van-kempensingel-tegen-voorgenomen-kap-lindenbomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021332-st-kerngroep-bredius-steunt-bezwaarschrift-bewoners-van-kempensingel-tegen-voorgenomen-kap-lindenbomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021226-st-hugo-kotestein-inz-verzoek-herzien-besluit-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel-vogelbuurt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021226-st-hugo-kotestein-inz-verzoek-herzien-besluit-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel-vogelbuurt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021226-st-hugo-kotestein-inz-verzoek-herzien-besluit-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel-vogelbuurt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021320-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021320-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021320-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00836-rib-stand-van-zaken-rond-de-activiteiten-van-natuur-en-milieueducatie-woerden-nme-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00836-rib-stand-van-zaken-rond-de-activiteiten-van-natuur-en-milieueducatie-woerden-nme-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00651-rv-college-inzake-kosten-verbinden-aan-het-inleveren-van-bouw-en-sloopafval-op-de-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00651-rv-college-inzake-kosten-verbinden-aan-het-inleveren-van-bouw-en-sloopafval-op-de-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00805-rib-reactie-college-inzake-aangenomen-motie-woningbouw-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00805-rib-reactie-college-inzake-aangenomen-motie-woningbouw-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00827-rv-evaluatie-sociaal-domein-merged.pdf


11.  17r.00833 rv wijziging gemeenschappelijke regeling 

Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 26 oktober 2017 

12.  17.021151 Actiecomité behoud HAP en SEH inzake 

borgen kwaliteit en bereikbaarheid medische basiszorg 

na sluiting huisenartsenpost en spoedeisende hulp in het 

Hofpoort ziekenhuis per 1 januari 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan de 

individuele fracties 

13.  17.021239 GGD regio Utrecht inzake correctie op 

verzoek zienswijze gewijzigde begrotingen GGDrU 2017-

1 en 2018-1 en voorstel deelname coöperatie  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

14.  17r.00835 rib voortgang inzake motie actieplan tegen 

voedselverspilling in Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (motie M-046) 

15.  17r.00824 rib 2e tussenrapportage Onderzoek 

Toekomstbestendige Organisatie en Financiering 

Onderwijshuisvesting (HEVO traject)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (planning P-098) 

16.  17.021029 burgerbrief inzake burgerinitiatief verbeteren 

verkeersveiligheid rondom Tournoysveld (rotonde 

Rembrandtlaan - Jozef Israelslaan)  

Cie. Ruimte - Behandelen conform 

verordening Burgerinitiatief 

17.  17.020908 VNG ledenbrief inzake reactie op het 

Regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende gevolgen 

voor gemeenten  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

18.  17.020993 Aanvullende schriftelijke vraag ex artikel 40 

RvO van Inwonersbelangen inzake bomenkap Burg. 

H.G. van Kempensingel  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

19.  17r.00771 rib preventieve distributie jodiumtabletten ter 

voorbereiding op een kernongeval  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

20.  17.020799 Bezwaarschrift bewoners tegen de plannen 

inzake het definitieve ontwerp reconstructie Burg. H.G. 

van Kempensingel  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

21.  17.020875 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

STERK Woerden c.s. inzake bomenkap Burgemeester 

H.G. van Kempensingel  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

22.  17.020759 Nationale ombudsman inzake aanreiking 

rapport Behoorlijke bijstand!  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00833-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00833-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021151-actiecomite-behoud-hap-en-seh-inz-borgen-kwaliteit-en-bereikbaarheid-medische-basiszorg-na-sluiting-hap-en-seh-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021151-actiecomite-behoud-hap-en-seh-inz-borgen-kwaliteit-en-bereikbaarheid-medische-basiszorg-na-sluiting-hap-en-seh-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021151-actiecomite-behoud-hap-en-seh-inz-borgen-kwaliteit-en-bereikbaarheid-medische-basiszorg-na-sluiting-hap-en-seh-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021151-actiecomite-behoud-hap-en-seh-inz-borgen-kwaliteit-en-bereikbaarheid-medische-basiszorg-na-sluiting-hap-en-seh-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021239-ggdru-inzake-correctie-op-verzoek-zienswijze-gewijzigde-begrotingen-2017-1-en-2018-1-en-voorstel-deelname-cooperatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021239-ggdru-inzake-correctie-op-verzoek-zienswijze-gewijzigde-begrotingen-2017-1-en-2018-1-en-voorstel-deelname-cooperatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021239-ggdru-inzake-correctie-op-verzoek-zienswijze-gewijzigde-begrotingen-2017-1-en-2018-1-en-voorstel-deelname-cooperatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00835-rib-voortgang-inzake-motie-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00835-rib-voortgang-inzake-motie-actieplan-tegen-voedselverspilling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00824-rib-2e-tussenrapportage-onderwijshuisvesting-hevo-traject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00824-rib-2e-tussenrapportage-onderwijshuisvesting-hevo-traject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00824-rib-2e-tussenrapportage-onderwijshuisvesting-hevo-traject-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021029-burgerbrief-inzake-burgerinitiatief-verbeteren-verkeersveiligheid-rondom-tournoysveld-rotonde-rembrandtlaan-jozef-israelslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021029-burgerbrief-inzake-burgerinitiatief-verbeteren-verkeersveiligheid-rondom-tournoysveld-rotonde-rembrandtlaan-jozef-israelslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021029-burgerbrief-inzake-burgerinitiatief-verbeteren-verkeersveiligheid-rondom-tournoysveld-rotonde-rembrandtlaan-jozef-israelslaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020908-vng-leden-brief-inzake-reactie-op-het-regeerakkoord-en-de-daaruit-voortvloeiende-gevolgen-voor-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020908-vng-leden-brief-inzake-reactie-op-het-regeerakkoord-en-de-daaruit-voortvloeiende-gevolgen-voor-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020908-vng-leden-brief-inzake-reactie-op-het-regeerakkoord-en-de-daaruit-voortvloeiende-gevolgen-voor-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020993-aanvullende-schriftelijke-vraag-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bomenkap-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020993-aanvullende-schriftelijke-vraag-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bomenkap-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020993-aanvullende-schriftelijke-vraag-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bomenkap-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00771-rib-preventieve-distributie-jodiumtabletten-ter-voorbereiding-op-een-kernongeval-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00771-rib-preventieve-distributie-jodiumtabletten-ter-voorbereiding-op-een-kernongeval-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020799-a-bezwaarschrift-bewoners-tegen-de-plannen-inzake-het-definitieve-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020799-a-bezwaarschrift-bewoners-tegen-de-plannen-inzake-het-definitieve-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020799-a-bezwaarschrift-bewoners-tegen-de-plannen-inzake-het-definitieve-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020875-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-c-s-inzake-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020875-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-c-s-inzake-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020875-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-c-s-inzake-bomenkap-burg-h-g-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020759-nationale-ombudsman-inzake-aanreiking-rapport-behoorlijke-bijstand-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020759-nationale-ombudsman-inzake-aanreiking-rapport-behoorlijke-bijstand-merged.pdf


23.  17r.00813 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake wettelijke 

basis voor voorlopige maatregelen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

24.  17.20528 Loga brief inzake wijzigingen salarisbedragen 

WML en IKB CAO gemeenten 2017-2019  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

25.  17.020527 Loga brief inzake wijzigingen CAR-UWO 

artikelen per 1 januari-2018  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

26.  17r.00761 rib vooruit- en terugblik van de Culturele Vijf 

van Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (planning, P-088) 

27.  17.020612 Medezeggenschapsraden Eben 

Haëzerschool en De Wijde Blik zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan schoollocatie Kamerik  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

28.  17.020347 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties inzake circulaire (her)benoeming en 

klankbord gesprekken burgemeester  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

29.  17.020446 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

LijstvanderDoes inzake weghalen struikbeplanting o.a. 

langs de Molenvlietbaan en andere plaatsen in 

Molenvliet en in de gemeente  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

30.  17r.000807 rv bekrachtiging geheimhouding 

raadsinformatiebrief verkoop Carrosserieweg 1  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 26 oktober 2017 

(zie: tevens de stukken in de kluis) 

31.  17.020334 Inretail inzake advies over winkelgebieden 

m.b.t. gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan 

individuele fractie / politieke partijen 

32.  17.020373 VNG ledenbrief over statutenwijziging inzake 

vaststelling arbeidsvoorwaarden voor de sector 

gemeenten i.v.m invoering Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

33.  17.020100 De Nationale Ombudsman inzake rapport 

'Van een koude kermis thuiskomen' - rol gemeente voor 

omwonenden bij evenementen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

34.  17.020509 aanmelding fractieassistent M.R. (Monique) 

Verheyen-von Bose voor de fractie van STERK Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00813-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00813-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00813-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-20528-loga-brief-inzake-wijzigingen-salarisbedragen-wml-en-ikb-cao-gemeenten-2017-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-20528-loga-brief-inzake-wijzigingen-salarisbedragen-wml-en-ikb-cao-gemeenten-2017-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020527-loga-brief-inzake-wijzigingen-car-uwo-artikelen-per-1-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020527-loga-brief-inzake-wijzigingen-car-uwo-artikelen-per-1-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00761-rib-vooruit-en-terugblik-van-de-culturele-vijf-van-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00761-rib-vooruit-en-terugblik-van-de-culturele-vijf-van-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020612-eben-haezerschool-en-de-wijde-blik-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-schoollocatie-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020612-eben-haezerschool-en-de-wijde-blik-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-schoollocatie-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020612-eben-haezerschool-en-de-wijde-blik-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-schoollocatie-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020347-minsterie-bzk-inz-circulaire-herbenoeming-en-klankbordgesprekken-burgemeester.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020347-minsterie-bzk-inz-circulaire-herbenoeming-en-klankbordgesprekken-burgemeester.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020347-minsterie-bzk-inz-circulaire-herbenoeming-en-klankbordgesprekken-burgemeester.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020446-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-weghalen-struikbeplanting-o-a-langs-de-molenvlietbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020446-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-weghalen-struikbeplanting-o-a-langs-de-molenvlietbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020446-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-weghalen-struikbeplanting-o-a-langs-de-molenvlietbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020446-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-weghalen-struikbeplanting-o-a-langs-de-molenvlietbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000807-rv-bekrachtiging-geheimhouding-rib-verkoop-carrosserieweg-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000807-rv-bekrachtiging-geheimhouding-rib-verkoop-carrosserieweg-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020334-inretail-inzake-advies-over-winkelgebieden-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020334-inretail-inzake-advies-over-winkelgebieden-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020373-vng-ledenbrief-over-statutenwijziging-inz-vaststelling-arbeidsvoorwaarden-voor-de-sector-gemeenten-nav-wnra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020373-vng-ledenbrief-over-statutenwijziging-inz-vaststelling-arbeidsvoorwaarden-voor-de-sector-gemeenten-nav-wnra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020373-vng-ledenbrief-over-statutenwijziging-inz-vaststelling-arbeidsvoorwaarden-voor-de-sector-gemeenten-nav-wnra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020373-vng-ledenbrief-over-statutenwijziging-inz-vaststelling-arbeidsvoorwaarden-voor-de-sector-gemeenten-nav-wnra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020100-de-nationale-ombudsman-inz-rapport-van-een-koude-kermis-thuiskomen-rol-gemeente-voor-omwonenden-bij-evenementen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020100-de-nationale-ombudsman-inz-rapport-van-een-koude-kermis-thuiskomen-rol-gemeente-voor-omwonenden-bij-evenementen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020100-de-nationale-ombudsman-inz-rapport-van-een-koude-kermis-thuiskomen-rol-gemeente-voor-omwonenden-bij-evenementen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020509-aanmelding-fractieassistent-m-r-verheyen-von-bose-voor-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020509-aanmelding-fractieassistent-m-r-verheyen-von-bose-voor-sterk-woerden.pdf


35.  17r.00817 rib voortgang project duurzame renovatie 

Stadhuis Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

36.  17.020335 GGD regio Utrecht inzake verzoek om 

zienswijze begrotingen GGDrU 2017-1 en 2018-1 & 

voorstel deelname in coöperatie  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

37.  17.020453 Landelijk Expertteam Eigenbouw inzake 'Wie 

is er aanzet om te bouwen?' tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

38.  17.020302 Afval Verwerking Utrecht inzake gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling AVU  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

39.  17r.00759 rib stand van zaken capaciteitsproblemen 

Sociaal Domein  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (afdoening toezegging T-

341) 

40.  17r.00755 rib beantwoording artikel 40 vragen 

Inwonersbelangen over overlast en criminaliteit 

Tournoysveld  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

41.  17r.00787 rib toetreding Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 

Duurstede tot de U10  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

42.  17.020007 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

verzoek zienswijze mbt ontwerp kadernota 2019 OdrU  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

43.  17r.00731 rib kruispunt Europabaan - Wulverhorstbaan - 

Noordzee  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

44.  17r.00780 rib onderzoek Ferm Werk naar meldingen van 

inwoners van gemeente Woerden (afdoening toezegging 

T-266)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

45.  17.019804 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) 

inzake actuele thema's wonen, energie en economie tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

46.  17.019751 gemeenteraad Stadskanaal verzoek steunen 

aangenomen motie mbt fipronilcrisis  

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00817-rib-voortgang-project-duurzame-renovatie-stadhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00817-rib-voortgang-project-duurzame-renovatie-stadhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020335-ggd-regio-utrecht-inz-verzoek-om-zienswijze-begrotingen-ggdru-2017-1-2018-1-en-voorstel-deelname-in-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020335-ggd-regio-utrecht-inz-verzoek-om-zienswijze-begrotingen-ggdru-2017-1-2018-1-en-voorstel-deelname-in-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020335-ggd-regio-utrecht-inz-verzoek-om-zienswijze-begrotingen-ggdru-2017-1-2018-1-en-voorstel-deelname-in-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020453-landelijk-expertteam-eigenbouw-inz-wie-is-er-aanzet-om-te-bouwen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020453-landelijk-expertteam-eigenbouw-inz-wie-is-er-aanzet-om-te-bouwen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020453-landelijk-expertteam-eigenbouw-inz-wie-is-er-aanzet-om-te-bouwen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020302-afval-verwerking-utrecht-inzake-gewijzigde-gemeenschappelijke-regeling-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020302-afval-verwerking-utrecht-inzake-gewijzigde-gemeenschappelijke-regeling-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00759-rib-stand-van-zaken-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-afdoening-toezegging-t-341.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00759-rib-stand-van-zaken-capaciteitsproblemen-sociaal-domein-afdoening-toezegging-t-341.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00755-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-over-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00755-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-over-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00755-rib-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-over-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00787-rib-toetreding-utrechtse-heuvelrug-en-wijk-bij-duurstede-tot-de-u10.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00787-rib-toetreding-utrechtse-heuvelrug-en-wijk-bij-duurstede-tot-de-u10.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020007-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-mbt-ontwerp-kadernota-2019-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020007-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-mbt-ontwerp-kadernota-2019-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00731-rib-kruispunt-europabaan-wulverhorstbaan-noordzee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00731-rib-kruispunt-europabaan-wulverhorstbaan-noordzee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00780-rib-onderzoek-ferm-werk-naar-meldingen-van-inwoners-van-gemeente-woerden-toezegging-t-266-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00780-rib-onderzoek-ferm-werk-naar-meldingen-van-inwoners-van-gemeente-woerden-toezegging-t-266-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00780-rib-onderzoek-ferm-werk-naar-meldingen-van-inwoners-van-gemeente-woerden-toezegging-t-266-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019804-stimuleringsfonds-volkshuisvesting-svn-inz-actuele-themas-wonen-energie-en-economie-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019804-stimuleringsfonds-volkshuisvesting-svn-inz-actuele-themas-wonen-energie-en-economie-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019804-stimuleringsfonds-volkshuisvesting-svn-inz-actuele-themas-wonen-energie-en-economie-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019751-gemeenteraad-stadskanaal-verzoek-steunen-aangenomen-motie-mbt-fipronilcrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019751-gemeenteraad-stadskanaal-verzoek-steunen-aangenomen-motie-mbt-fipronilcrisis.pdf


47.  17.020065 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van D66 

inzake invoering 'in geval van nood-kaarten'  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

48.  17.019891 VNG ledenbrief inzake regeling 

zorginfrastructuur en uitleg inzetten extra middelen 2018  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

49.  17.019970 Detailhandel Nederland inzake aandacht voor 

keurmerk veilig ondernemen (KVO) tijdens de 

decembermaand  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

50.  17r.00769 rib gewijzigde aanpak proces rond update 

nota Kloppende Binnenstad  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 26 oktober 2017 

51.  17.019606 bijzondere VNG ledenbrief inzake reactie op 

de rijksbegroting 2018  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

52.  17r.00461 rib overzicht van boetes voor 

snelheidsovertredingen gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-332) 

53.  17r.00740 aangepaste rib stand van zaken afval- en 

grondstof scheidingscijfers 1e halfjaar 2017 + 

ondersteund beleid  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

54.  17.019657 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties inzake vonnis Rechtbank Midden-

Nederland mbt uitbetalen raadsvergoeding SP raadslid 

Noordoostpolder  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

55.  17r.00709 rib voortgang werkzaamheden doorstroming 

Woerden west  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

raadsvoorstel inzake opzet onderzoek 

Westelijke randweg (raadsvergadering 

28 september) 

56.  17.019592 brief aanmelden J.J. (Johan) Tamse als 

fractieassistent D66  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

57.  17.019591 aanmelden de heer Z.M.E. (Edward) 

Tuheteru als fractieassistent voor D66  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

58.  17r.00738 rv vaststelling bestemmingsplan 

Oudelandseweg 44  

 

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 26 oktober 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020065-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-invoering-in-geval-van-nood-kaarten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-020065-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-invoering-in-geval-van-nood-kaarten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019891-vng-leden-brief-inzake-regeling-zorginfrastructuur-en-uitleg-inzetten-extra-middelen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019891-vng-leden-brief-inzake-regeling-zorginfrastructuur-en-uitleg-inzetten-extra-middelen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019970-detailhandel-nederland-inzake-aandacht-voor-keurmerk-veilig-ondernemen-kvo-tijdens-de-decembermaand.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019970-detailhandel-nederland-inzake-aandacht-voor-keurmerk-veilig-ondernemen-kvo-tijdens-de-decembermaand.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019970-detailhandel-nederland-inzake-aandacht-voor-keurmerk-veilig-ondernemen-kvo-tijdens-de-decembermaand.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00769-rib-gewijzigde-aanpak-proces-rond-update-nota-kloppende-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00769-rib-gewijzigde-aanpak-proces-rond-update-nota-kloppende-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019606-bijzondere-vng-ledenbrief-inzake-reactie-op-de-rijksbegroting-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019606-bijzondere-vng-ledenbrief-inzake-reactie-op-de-rijksbegroting-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00461-rib-overzicht-van-boetes-voor-snelheidsovertredingen-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00461-rib-overzicht-van-boetes-voor-snelheidsovertredingen-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00740-aangepaste-rib-stand-van-zaken-afval-en-grondstof-scheidingscijfers-1e-halfjaar-2017-ondersteund-beleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00740-aangepaste-rib-stand-van-zaken-afval-en-grondstof-scheidingscijfers-1e-halfjaar-2017-ondersteund-beleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00740-aangepaste-rib-stand-van-zaken-afval-en-grondstof-scheidingscijfers-1e-halfjaar-2017-ondersteund-beleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019657-ministerie-van-bzk-inz-vonnis-rechtbank-midden-nederland-mbt-raadsvergoeding-raadslid-noordoostpolder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019657-ministerie-van-bzk-inz-vonnis-rechtbank-midden-nederland-mbt-raadsvergoeding-raadslid-noordoostpolder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019657-ministerie-van-bzk-inz-vonnis-rechtbank-midden-nederland-mbt-raadsvergoeding-raadslid-noordoostpolder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019657-ministerie-van-bzk-inz-vonnis-rechtbank-midden-nederland-mbt-raadsvergoeding-raadslid-noordoostpolder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00709-rib-voortgang-werkzaamheden-doorstroming-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00709-rib-voortgang-werkzaamheden-doorstroming-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019592-brief-aanmelden-jj-johan-tamse-als-fractieassistent-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019592-brief-aanmelden-jj-johan-tamse-als-fractieassistent-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019591-aanmelden-de-heer-zme-edward-tuheteru-als-fractieassistent-voor-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019591-aanmelden-de-heer-zme-edward-tuheteru-als-fractieassistent-voor-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00738-rv-vaststelling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00738-rv-vaststelling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-merged.pdf


59.  17r.00773 rv verlening ontheffing vereiste van 

ingezetenschap wethouder (Ivo) Ten hagen  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 28 september 2017 

60.  17r.00788 beantwoording technische vragen van STERK 

Woerden uit de commissie van 12 september 2017 

inzake ICT coöperatie  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 15 in de raadsvergadering 

van 28 september 2017 

61.  17r.00784 beantwoording rondvragen uit de commissie 

van 12 september 2017 inzake ICT Coöperatie  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 15 in de raadsvergadering 

van 28 september 2017 (toezegging T-

351) 

62.  17.019069 De heer E.M. (Erwin) Geldorp verzoek om 

ontslag als griffier van de gemeenteraad van Woerden  

Cie. Middelen - In handen stellen van 

de werkgeverscommissie 

63.  17.019068 briefwisseling met College van B&W inzake 

opzet informatiebijeenkomst 21 september mbt infill-

materiaal kunstgrasvelden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

64.  17r.00729 rib feitenrelaas financiële situatie 

Parkeerservice  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-346) 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00773-rv-verlening-ontheffing-vereiste-van-ingezetenschap-wethouder-ten-hagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00788-beantwoording-technische-vragen-van-sterk-woerden-uit-de-commissie-van-12-sept-inzake-ict-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00788-beantwoording-technische-vragen-van-sterk-woerden-uit-de-commissie-van-12-sept-inzake-ict-cooperatie.pdf
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