
 
Voorstel aan de raad 
 17R.00270 
 
 
 
 
 
Datum: 20 april 2017 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 24 maart tot en met  
13 april 2017 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 17.008042 Participatieraad Woerden inzake advies 

armoedebeleid  

Cie. Welzijn - Betrekken bij agendapunt 8. 

Armoedebeleid in de vergadering van 12 april 

2017 

2. 17.007889 VNG ledenbrief inzake contractering en 

financiering drie taken / instellingen Sociaal 

Domein o.a. De Kindertelefoon, Luisterend Oor en 

het Vertrouwenswerk Jeugd  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

3. 17.007574 VNG ledenbrief instelling fonds 

gezamenlijke gemeentelijke uitvoering t.b.v. 

financiering gezamenlijke gemeentelijke activiteiten  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

4. 17.007947 Het Ouden Huis Woerden verzoek om 

gesprek en beantwoording vragen n.a.v. afvallen 

locatie Jan Steenstraat door voorstel versnelling 

woningbouw  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

5. 17.007666 burgerbrief inzake brochure over 

houtrook en luchtkwaliteit  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

6. 17r.00165 rib tweejarig uitvoeringsplan integraal 

veiligheidsplan (IVP) 2017-2018  

Cie. Middelen - Betrekken bij debat 'Aanpak 

& preventie Woerden' in de vergadering van 

18 mei 2017 (P-069) 

7. 17r.00236 rib voortgang plan van aanpak lokaal 

inclusiebeleid (routeplan Woerden inclusief)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

8. 17r.00186 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 inzake 30 km zone 

Dorpsstraat te Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

9. 17r.00177 rv vermindering aantal wethouders 

gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 april 2017 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00177-rv-vermindering-aantal-wethouders-gemeente-woerden-1.pdf
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10. 16r.00612 rv vaststellen gedragscode voor 

burgemeester en wethouders en voor raadsleden 

en fractieassistenten  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 april 2017 

11. 17.007426 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake begroting 2018  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

12. 17.007637 VRU uitnodiging indienen zienswijze 

diverse financiële stukken  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren (t.b.v. 

de mei cyclus) 

13. 17r.00178 rv concept-jaarrekening 2016 afval 

verwijdering Utrecht (AVU)  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 april 2017 

14. 17r.00153 rv begeleidingscommissie evaluatie 

Sociaal Domein  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 april 2017 

15. 17r.00194 rib kwaliteitsimpuls bewegingsonderwijs 

in het primair onderwijs  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

16. 17.007018 Rekenkamercommissie Woerden 

inzake jaarverslag 2016  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 6 april 2017 

(Voorjaarsoverleg) 

17. 17.007164 burgerbrief inzake aanvullende 

informatie mbt overlast houtrook  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

18. 17r.00217 rv keuze toepassen infill-materiaal bij 

ontwikkeling nieuwe kunstgrasvelden en 

vervangen kunstgrasvelden gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 11 april 2017 

19. 17r.00205 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake woningbouw 

Harmelen locatie De Fontein  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 18 mei 2017 

20. 17r.00185 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van LijstvanderDoes inzake kappen 

van bomen langs Wulverhorstbaan en 

Middellandbaan  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

21. 17r.00198 rib stand van zaken realisatie geluidswal 

Veldhuizen en duurzame energieopwekking  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening motie M-035) 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00185-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inz-kappen-van-bomen-langs-wulverhorstbaan-en-middellandbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00185-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inz-kappen-van-bomen-langs-wulverhorstbaan-en-middellandbaan-merged.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00185-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inz-kappen-van-bomen-langs-wulverhorstbaan-en-middellandbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00198-rib-stand-van-zaken-realisatie-geluidswal-veldhuizen-en-duurzame-energieopwekking-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00198-rib-stand-van-zaken-realisatie-geluidswal-veldhuizen-en-duurzame-energieopwekking-merged.pdf


 

22. 

 

17r.00207 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake 

declaratieregeling en de regeling peuteropvang  

 

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken in de 

informatiebijenkomst van 6 april en bij 

agendapunt 8 (Integraal Armoedebeleid) in 

de vergadering van 12 april 2017 

23. 17r.00168 rib deelplan sportstimulering  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

24. 17.007011 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake bouwkostenstijging 

renovatie Stadhuis  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

25. 17.006935 gemeente Stichtse Vecht inzake 

jaarverslag en jaarrekening Stichting 

Urgentieverlening West-Utrecht 2016  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

26. 17.006922 Het Oude Huis inzake reactie op 

versnelling sociale woningbouw 2017 nav 

commissie Ruimte op 16 maart en studie locatie 

Jan Steenstraat  

Cie. Ruimte - Betrekken bij rv versnelling 

woningbouw Woerden in de vergadering van 

30 maart 2017 

27. 17r.00173 rv vaststelling paraplubestemmingsplan 

parkeernormen  

Cie. Ruimte - Hamerstuk raadsvergadering 

20 april 2017 

28. 17r.00219 rib voortgang Europese aanbesteding 

aannemer renovatie stadhuis  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00207-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-declaratieregeling-en-de-regeling-peuteropvang-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00207-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-declaratieregeling-en-de-regeling-peuteropvang-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00207-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-declaratieregeling-en-de-regeling-peuteropvang-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00168-rib-deelplan-sportstimulering-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-007011-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bouwkostenstijging-renovatie-stadhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-007011-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bouwkostenstijging-renovatie-stadhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006935-gemeente-stichtse-vecht-inz-jaarverslag-en-jaarrekening-stichting-urgentieverlening-west-utrecht-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006935-gemeente-stichtse-vecht-inz-jaarverslag-en-jaarrekening-stichting-urgentieverlening-west-utrecht-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006935-gemeente-stichtse-vecht-inz-jaarverslag-en-jaarrekening-stichting-urgentieverlening-west-utrecht-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006922-het-oude-huis-inzake-reactie-op-versnelling-sociale-woningbouw-2017-nav-cie-ruimte-16-mrt-en-studie-locatie-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006922-het-oude-huis-inzake-reactie-op-versnelling-sociale-woningbouw-2017-nav-cie-ruimte-16-mrt-en-studie-locatie-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006922-het-oude-huis-inzake-reactie-op-versnelling-sociale-woningbouw-2017-nav-cie-ruimte-16-mrt-en-studie-locatie-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006922-het-oude-huis-inzake-reactie-op-versnelling-sociale-woningbouw-2017-nav-cie-ruimte-16-mrt-en-studie-locatie-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00173-rv-vaststelling-paraplubestemmingsplan-parkeernormen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00173-rv-vaststelling-paraplubestemmingsplan-parkeernormen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00219-rib-voortgang-europese-aanbesteding-aannemer-renovatie-stadhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00219-rib-voortgang-europese-aanbesteding-aannemer-renovatie-stadhuis.pdf
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