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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 24 november tot en met 14 december 2017 te behandelen 
zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17.025071 burgerbrief inzake opheffen vergunning 

camperpark Meije 175 en WOB-verzoek  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

2.  17.025173 Fietsersbond afdeling Woerden inzake 

berijdbaar houden van fietsstrooiroutes na sneeuwval  

Cie. Ruimte - Betrekken bij agendapunt 7 

in de vergadering van 14 december 2017 

3.  17.024970 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA en D66 inzake vervolgvragen 

spoorwegverbinding Utrecht - Leiden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

4.  17.025212 VNG ledenbrief inwerkingtreding besluit 

brandveilig gebruik en basishulpverlening overige 

plaatsen per 1 januari 2018  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

5.  17r.00742 rib ontwikkelingen in en rond het 

Brediuspark en de Brediusboerderij  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

6.  17r.01007 rv dekkingsvoorstel organisatiekosten 

Sociaal Domein programmabegroting 2018-2021  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 19 december 2017 

7.  17r.01008 rv pilot integraal persoonsgebonden budget 

(i-PGB)  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 19 december 2017 

8.  17.025214 VNG ledenbrief model subsidieregeling 

kinderopvang i.v.m. Wet harmonisatie kinderopvang 

en peuterspeelzaalwerk per 1 januari 2018  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

9.  17.025201 GGD regio Utrecht inzake verzoek 

zienswijze concept kaderbrief 2019 GGDrU  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

10.  17.025181 burgerbrief inzake aandacht overlast 

mosquito's i.v.m. gezondheidsklachten  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025071-burgerbrief-inzake-opheffen-vergunning-camperpark-meije-175-en-wob-verzoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025071-burgerbrief-inzake-opheffen-vergunning-camperpark-meije-175-en-wob-verzoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025173-fietsersbond-afd-woerden-inzake-berijdbaar-houden-van-fietsstrooiroutes-na-sneeuwval-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025173-fietsersbond-afd-woerden-inzake-berijdbaar-houden-van-fietsstrooiroutes-na-sneeuwval-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024970-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-inzake-vervolgvragen-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024970-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-inzake-vervolgvragen-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024970-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-inzake-vervolgvragen-spoorwegverbinding-utrecht-leiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025212-vng-ledenbrief-inwerkingtreding-besluit-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen-per-1-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025212-vng-ledenbrief-inwerkingtreding-besluit-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen-per-1-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025212-vng-ledenbrief-inwerkingtreding-besluit-brandveilig-gebruik-en-basishulpverlening-overige-plaatsen-per-1-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00742-rib-ontwikkelingen-in-en-rond-het-brediuspark-en-de-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00742-rib-ontwikkelingen-in-en-rond-het-brediuspark-en-de-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01007-rv-dekkingsvoorstel-organisatiekosten-sociaal-domein-programmabegroting-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01007-rv-dekkingsvoorstel-organisatiekosten-sociaal-domein-programmabegroting-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01008-rv-pilot-integraal-persoonsgebonden-budget-i-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01008-rv-pilot-integraal-persoonsgebonden-budget-i-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025214-vng-ledenbrief-model-subsidieregeling-kinderopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025214-vng-ledenbrief-model-subsidieregeling-kinderopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025214-vng-ledenbrief-model-subsidieregeling-kinderopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025201-ggd-regio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-concept-kaderbrief-2019-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025201-ggd-regio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-concept-kaderbrief-2019-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025181-burgerbrief-inzake-aandacht-overlast-mosquitos-ivm-gezondheidsklachten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025181-burgerbrief-inzake-aandacht-overlast-mosquitos-ivm-gezondheidsklachten.pdf


11.  17.024899 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties afschrift brief inzake toezichtregime 

2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Betrekken bij agendapunt 

6 in de vergadering van 12 december 

2017 

12.  17.024784 burgerbrief inzake reactie op raadsbesluit 

APV kampeermiddelen  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

13.  17.024916 Rekenkamercommissie Woerden inzake 

verslag Najaarsbijeenkomst Rekenkamer - Raad op 15 

november 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

14.  17.024792 NG ledenbrief inzake nieuwe overeenkomst 

i.v.m. afkopen regresrecht Wmo 2018  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

15.  17.024681 Klokkenluiders Nederland verzoek 

aandacht m.b.t. misstanden giftige stoffen en 

geluidsoverlast  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

16.  17.024843 Stadshotel Woerden inzake tarief 

toeristenbelasting 2018 en 2019  

Cie. Middelen - Betrekken bij rv 

belastingverordeningen 2018 in de 

vergadering van 12 december 2017 

17.  17r.00978 rv instemmen met voorwaarden / condities 

sms-actie drugsgebruikers  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 19 december 2017 

18.  17r.00914 rib jaarverslag informatieveiligheid en 

privacy 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

19.  17.024626 brief aanmelden de heer E.C. (Egbert) 

Egberts als fractieassistent van Inwonersbelangen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

20.  17.024625 aanvullende stukken tbv rv (17r.00738) 

bestemmingsplan Oudelandseweg 44 

(procesbeschrijving en verbeelding)  

Cie. Ruimte - Behandelen bij agendapunt 

8. in de vergadering van 14 december 

2017 

21.  17r.00959 rib reconstructie De Kanis - infobrief 

november 2017  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

22.  17r.01004 aangepast rv evaluatie Sociaal Domein 

2017  

 

 

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 13 december 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024899-ministerie-van-binnenlandse-zaken-afschrift-brief-inzake-toezichtregime-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024899-ministerie-van-binnenlandse-zaken-afschrift-brief-inzake-toezichtregime-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024899-ministerie-van-binnenlandse-zaken-afschrift-brief-inzake-toezichtregime-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024784-burgerbrief-inzake-reactie-op-raadsbesluit-apv-kampeermiddelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024784-burgerbrief-inzake-reactie-op-raadsbesluit-apv-kampeermiddelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024916-brief-rekenkamercommissie-woerden-inzake-verslag-najaarsbijeenkomst-rkc-raad-15-nov-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024916-brief-rekenkamercommissie-woerden-inzake-verslag-najaarsbijeenkomst-rkc-raad-15-nov-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024916-brief-rekenkamercommissie-woerden-inzake-verslag-najaarsbijeenkomst-rkc-raad-15-nov-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024792-vng-ledenbrief-inzake-nieuwe-overeenkomst-ivm-afkopen-regresrecht-wmo-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024792-vng-ledenbrief-inzake-nieuwe-overeenkomst-ivm-afkopen-regresrecht-wmo-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024681-klokkenluiders-nederland-verzoek-aandacht-mbt-misstanden-giftige-stoffen-en-geluidsoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024681-klokkenluiders-nederland-verzoek-aandacht-mbt-misstanden-giftige-stoffen-en-geluidsoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024681-klokkenluiders-nederland-verzoek-aandacht-mbt-misstanden-giftige-stoffen-en-geluidsoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024843-stadshotel-woerden-inzake-tarief-toeristenbelasting-2018-en-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024843-stadshotel-woerden-inzake-tarief-toeristenbelasting-2018-en-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00978-rv-instemmen-met-voorwaarden-condities-sms-actie-drugsgebruikers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00978-rv-instemmen-met-voorwaarden-condities-sms-actie-drugsgebruikers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00914-rib-jaarverslag-informatieveiligheid-en-privacy-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00914-rib-jaarverslag-informatieveiligheid-en-privacy-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024626-brief-aanmelden-de-heer-ec-egbert-egberts-als-fractieassistent-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024626-brief-aanmelden-de-heer-ec-egbert-egberts-als-fractieassistent-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024625-aanvullende-stukken-tbv-rv-17r-00738-oudelandseweg-44-procesbeschrijving-en-verbeelding.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024625-aanvullende-stukken-tbv-rv-17r-00738-oudelandseweg-44-procesbeschrijving-en-verbeelding.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024625-aanvullende-stukken-tbv-rv-17r-00738-oudelandseweg-44-procesbeschrijving-en-verbeelding.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00959-rib-reconstructie-de-kanis-infobrief-november-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00959-rib-reconstructie-de-kanis-infobrief-november-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01004-aangepast-rv-evaluatie-sociaal-domein-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01004-aangepast-rv-evaluatie-sociaal-domein-2017.pdf


23.  17.024472 Participatieraad Woerden advies inzake 

uitgangspuntennotitie inkoop en toekomst 

doelgroepenvervoer Utrecht West  

Cie. Welzijn - Betrekking bij behandeling 

doelgroepenvervoer ter zake 

24.  17.024356 brief SP Woerden reactie op vragen van 

Inwonersbelangen inzake huisartsenzorg uit de 

raadsvergadering van 30 november 2017 

(vragenhalfuur)  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties 

25.  17.024503 VNG ledenbrief inzake effecten wijziging 

Wet Minimumloon op het persoonsgebonden budget 

per 1 januari 2018  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

26.  17r.01000 rib gunning en afronding 

aanbestedingstraject jongerenwerk  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

27.  17.024281 De heer Z.M.E. (Edward) Tuheteru inzake 

benoeming als fractieassistent i.r.t. zakelijke relaties 

gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Onderwerp behandelen in 

vergadering Presidium 6 december 2017 

28.  17.024235 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) inzake 

verzoek zienswijze op kadernota 2019  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

29.  17.024236 Afval Verwijdering Utrecht inzake verzoek 

zienswijze ontwerp begroting AVU 2019  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

30.  17.023698 De heer G.C. Weerelts inzake beëindiging 

fractieassistentschap Inwonersbelangen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

31.  17.021307 Rekenkamerbrief Woerden inzake 

informatie verbonden partijen  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 19 december 2017 

32.  17.023683 mevrouw M.H. (Margot) Stolk indienen 

ontslag als wethouder gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Betrekken bij het 

interpellatiedebat in de raadsvergadering 

van 30 november 2017 

33.  17.023972 Best Western City Hotel Woerden inzake 

tarief toeristenbelasting 2018 en 2019  

Cie. Middelen - Betrekken bij rv 

belastingverordeningen 2018 in de 

vergadering van 12 december 2017 

34.  17.023854 Koersgroep Recreatie en Toerisme 

informeren over voortgang visie samenwerken aan 

puur en gastvrij Woerden! - koers recreatie en 

toerisme 2016-2022  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024472-participatieraad-woerden-advies-inzake-uitgangspuntennotitie-inkoop-en-toekomst-doelgroepenvervoer-utrecht-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024472-participatieraad-woerden-advies-inzake-uitgangspuntennotitie-inkoop-en-toekomst-doelgroepenvervoer-utrecht-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024472-participatieraad-woerden-advies-inzake-uitgangspuntennotitie-inkoop-en-toekomst-doelgroepenvervoer-utrecht-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024356-brief-sp-woerden-reactie-op-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-huisartenzorg-uit-de-raadsvergadering-van-30-nov.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024356-brief-sp-woerden-reactie-op-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-huisartenzorg-uit-de-raadsvergadering-van-30-nov.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024356-brief-sp-woerden-reactie-op-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-huisartenzorg-uit-de-raadsvergadering-van-30-nov.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024356-brief-sp-woerden-reactie-op-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-huisartenzorg-uit-de-raadsvergadering-van-30-nov.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024503-vng-ledenbrief-inzake-effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-persoonsgebonden-budget-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024503-vng-ledenbrief-inzake-effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-persoonsgebonden-budget-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024503-vng-ledenbrief-inzake-effecten-wijziging-wet-minimumloon-op-het-persoonsgebonden-budget-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01000-rib-gunning-en-afronding-aanbestedingstraject-jongerenwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01000-rib-gunning-en-afronding-aanbestedingstraject-jongerenwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024281-dhr-tuheteru-inzake-benoeming-als-fractieassistent-irt-zakelijke-relaties-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024281-dhr-tuheteru-inzake-benoeming-als-fractieassistent-irt-zakelijke-relaties-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024281-dhr-tuheteru-inzake-benoeming-als-fractieassistent-irt-zakelijke-relaties-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024235-veiligheidsregio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-op-kadernota-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024235-veiligheidsregio-utrecht-inzake-verzoek-zienswijze-op-kadernota-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024236-avu-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024236-avu-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023698-de-heer-g-c-weerelts-inz-beeindiging-fractieassistentschap-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023698-de-heer-g-c-weerelts-inz-beeindiging-fractieassistentschap-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021307-rekenkamerbrief-woerden-inzake-informatie-verbonden-partijen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021307-rekenkamerbrief-woerden-inzake-informatie-verbonden-partijen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023683-mevrouw-m-h-stolk-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023683-mevrouw-m-h-stolk-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023972-best-western-city-hotel-woerden-inzake-tarief-toeristenbelasting-2018-en-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023972-best-western-city-hotel-woerden-inzake-tarief-toeristenbelasting-2018-en-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023854-koersgroep-recreatie-en-toerisme-inzake-voortgang-uitwerking-traject-gastvrij-woerden-en-recreatie-en-toerisme-2016-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023854-koersgroep-recreatie-en-toerisme-inzake-voortgang-uitwerking-traject-gastvrij-woerden-en-recreatie-en-toerisme-2016-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023854-koersgroep-recreatie-en-toerisme-inzake-voortgang-uitwerking-traject-gastvrij-woerden-en-recreatie-en-toerisme-2016-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023854-koersgroep-recreatie-en-toerisme-inzake-voortgang-uitwerking-traject-gastvrij-woerden-en-recreatie-en-toerisme-2016-2022.pdf


35.  17.023743 Leven met de aarde inzake verzoek 

aandacht voor biodiversiteit  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties 

36.  17.024108 bewonersbrief inzake verzoek uitstel 

ontruiming gronden i.v.m. planvorming woningbouw 

Willem Alexanderlaan in Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

37.  17.023822 burgerbrief inzake klacht over kappen 

bomen n.a.v. werkzaamheden Molenbuurt in Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

38.  17.023873 burgerbrief inzake aandacht voor 

demotiverend beleid mbt kleinschalige ondernemers, 

voorbeeld Meije 300  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

39.  17.024019 Inspectie van het Onderwijs inzake 

aanbieden rapport toezicht en handhaving 

kinderopvang, landelijke rapportage 2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

40.  17r.00999 beantwoording rondvragen uit de Cie. 

Ruimte d.d. 16 november over bestemmingsplan 

Oudelandseweg 44  

Cie Ruimte - Betrekken bij agendapunt 

10. bp Oudelandseweg in de 

raadsvergadering van 30 november 2017 

41.  17r.01005 rib portefeuilleverdeling n.a.v. vertrek 

wethouder Stolk  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 

interpellatiedebat in de raadsvergadering 

van 30 november 2017 

42.  17r.00949 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake verkeersintensiteit 

en onveilige situatie Leidsestraatweg in Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

43.  17.023684 schriftelijke vragen ex artikel vragen RvO 

van de VVD inzake verspilling zorggeld binnen de 

Wmo  

Cie. Wezijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

44.  17.023202 Raadslid.NU inzake eindrapport over de 

werkgeversfunctie van de raad  

Cie. Middelen - Onderwerp behandelen in 

vergadering Presidium 6 december 2017 

45.  17.023188 Loga brief inzake invoering reparatie 

uitkering WW-versoberingen (Werkloosheidswet)  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

46.  17.023357 VNG inzake Loga brief over wijziging CAR-

artikel per 1 januari 2018 m.b.t. wijziging periode 

loopbaanadvies medewerkers  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023743-leven-met-de-aarde-inzake-verzoek-aandacht-voor-biodiversiteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023743-leven-met-de-aarde-inzake-verzoek-aandacht-voor-biodiversiteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024108-bewonersbrief-inzake-verzoek-uitstel-ontruiming-gronden-ivm-planvorming-woningbouw-willem-alexanderlaan-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024108-bewonersbrief-inzake-verzoek-uitstel-ontruiming-gronden-ivm-planvorming-woningbouw-willem-alexanderlaan-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024108-bewonersbrief-inzake-verzoek-uitstel-ontruiming-gronden-ivm-planvorming-woningbouw-willem-alexanderlaan-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023822-burgerbrief-inzake-klacht-over-kappen-bomen-nav-werkzaamheden-molenbuurt-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023822-burgerbrief-inzake-klacht-over-kappen-bomen-nav-werkzaamheden-molenbuurt-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023873-burgerbrief-inzake-aandacht-voor-demotiverend-beleid-mbt-kleinschalige-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023873-burgerbrief-inzake-aandacht-voor-demotiverend-beleid-mbt-kleinschalige-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023873-burgerbrief-inzake-aandacht-voor-demotiverend-beleid-mbt-kleinschalige-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024019-inspectie-van-het-onderwijs-inzake-aanbieden-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-landelijke-rapportage-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024019-inspectie-van-het-onderwijs-inzake-aanbieden-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-landelijke-rapportage-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-024019-inspectie-van-het-onderwijs-inzake-aanbieden-rapport-toezicht-en-handhaving-kinderopvang-landelijke-rapportage-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00999-beantwoording-rondvragen-uit-de-cie-ruimte-dd-16-11-over-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00999-beantwoording-rondvragen-uit-de-cie-ruimte-dd-16-11-over-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00999-beantwoording-rondvragen-uit-de-cie-ruimte-dd-16-11-over-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01005-rib-portefeuilleverdeling-n-a-v-vertrek-wethouder-stolk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01005-rib-portefeuilleverdeling-n-a-v-vertrek-wethouder-stolk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00949-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00949-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00949-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-verkeersintensiteit-en-onveilige-situatie-leidsestraatweg-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023684-schriftelijke-vragen-ex-artikel-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023684-schriftelijke-vragen-ex-artikel-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023684-schriftelijke-vragen-ex-artikel-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023202-raadslid-nu-inzake-eindrapport-over-de-werkgeversfunctie-van-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023202-raadslid-nu-inzake-eindrapport-over-de-werkgeversfunctie-van-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023188-loga-brief-inzake-invoering-reparatie-uitkering-ww-versoberingen-werkloosheidswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023188-loga-brief-inzake-invoering-reparatie-uitkering-ww-versoberingen-werkloosheidswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023357-vng-inzake-loga-brief-over-wijziging-car-artikel-per-1-jan-2018-mbt-periode-loopbaanadvies-medewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023357-vng-inzake-loga-brief-over-wijziging-car-artikel-per-1-jan-2018-mbt-periode-loopbaanadvies-medewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023357-vng-inzake-loga-brief-over-wijziging-car-artikel-per-1-jan-2018-mbt-periode-loopbaanadvies-medewerkers.pdf


47.  17.023302 VNG ledenbrief stand van zaken inzake 

bijdragen gemeenten m.b.t. ramp Sint Maarten, Sint 

Eustatius en Saba  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

48.  17.022692 VNG ledenbrief inzake financiële gevolgen 

regeerakkoord m.b.t. gemeentefonds en sociale 

domeintaken 2018-2019  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

49.  17.022463 Vrienden van De Blauwe Meije inzake 

verzoek uitvoering besluit m.b.t. voortbestaan 

buitenplaats De Blauwe Meije  

Cie. Ruimte - Overlaten aan de 

individuele fracties 

50.  17.022971 Landelijk Samenwerkingsverband Actieve 

bewoners inzake essay Omgevingswet, 

bewonersinitiatieven en de rol van de lokale politiek  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

51.  17.023304 Coöperatie Agrobosbouw NL inzake 

verzoek medewerking aan agrobosbouw  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

52.  17.022633 Belangroepen Rijnenburg en Reijerscop 

inzake verzoek regie op project duurzame energie 

Rijnenburg en Reijerscop  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

over het antwoord 

53.  17.022894 VNG ledenbrief inzake activering 

quotumregeling banenafspraak voor mensen met een 

arbeidsbeperking  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

54.  17.022612 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de VVD inzake aanbod en bereikbaarheid acute zorg 

in Woerden  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023302-vng-ledenbrief-stand-van-zaken-inz-bijdragen-gemeenten-mbt-ramp-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023302-vng-ledenbrief-stand-van-zaken-inz-bijdragen-gemeenten-mbt-ramp-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023302-vng-ledenbrief-stand-van-zaken-inz-bijdragen-gemeenten-mbt-ramp-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022692-vng-ledenbrief-inzake-financiele-gevolgen-regeerakkoord-mbt-gemeentefonds-en-sociale-domeintaken-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022692-vng-ledenbrief-inzake-financiele-gevolgen-regeerakkoord-mbt-gemeentefonds-en-sociale-domeintaken-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022692-vng-ledenbrief-inzake-financiele-gevolgen-regeerakkoord-mbt-gemeentefonds-en-sociale-domeintaken-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022463-vrienden-van-de-blauwe-meije-inzake-verzoek-uitvoering-besluit-mbt-voortbestaan-buitenplaats-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022463-vrienden-van-de-blauwe-meije-inzake-verzoek-uitvoering-besluit-mbt-voortbestaan-buitenplaats-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022463-vrienden-van-de-blauwe-meije-inzake-verzoek-uitvoering-besluit-mbt-voortbestaan-buitenplaats-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022971-lsa-bewoners-inzake-essay-omgevingswet-bewonersinitiatieven-en-de-rol-van-de-lokale-politiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022971-lsa-bewoners-inzake-essay-omgevingswet-bewonersinitiatieven-en-de-rol-van-de-lokale-politiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022971-lsa-bewoners-inzake-essay-omgevingswet-bewonersinitiatieven-en-de-rol-van-de-lokale-politiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023304-cooperatie-agrobosbouw-nl-inzake-verzoek-medewerking-aan-agrobosbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-023304-cooperatie-agrobosbouw-nl-inzake-verzoek-medewerking-aan-agrobosbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022633-belangroepen-rijnenburg-en-reijerscop-inz-verzoek-regie-project-duurzame-energie-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022633-belangroepen-rijnenburg-en-reijerscop-inz-verzoek-regie-project-duurzame-energie-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022633-belangroepen-rijnenburg-en-reijerscop-inz-verzoek-regie-project-duurzame-energie-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022894-vng-ledenbrief-inzake-activering-quotumregeling-banenafspraak-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022894-vng-ledenbrief-inzake-activering-quotumregeling-banenafspraak-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022894-vng-ledenbrief-inzake-activering-quotumregeling-banenafspraak-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022612-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022612-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022612-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden.pdf
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