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De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 19 mei tot en met  
15 juni 2017 te behandelen zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 17r.00414 rib voortgang samenwerking Oudewater  Cie. Middelen - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 24 augustus 2017 

(toezegging T-245) 

2. 17r.00357 rib Key Performance Indicator (KPI) 

rapportage inzake archief- en 

informatiehuishouding gemeente Woerden 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

3. 17.012097 VNG ledenbrief inzake stand van zaken 

moties Algemene Ledenvergadering 14 juni 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

4. 17.012148 VNG ledenbrief inzake aanvullende 

informatie moties Algemene Ledenvergadering 14 

juni 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

5. 17r.00394 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake tracé Westelijke 

randweg A12 BRAVO 4  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

6. 17.011921 schriftelijke vragen ex artikel 40 rvo van 

D66 inzake Digitaal Opkopers Register (DOR)  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

7. 17.012224 Commissie Bezwaarschriften inzake 

jaarverslag 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

8. 17.011753 provincie Utrecht inzake 

integriteitstoetsing in het lokale bestuur inclusief 

handreiking  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

9. 17.011573 burgerbrief reactie n.a.v. krantenartikel 

AD inzake Hazelaarstraat  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00414-rib-voortgang-samenwerking-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00357-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-inz-archief-en-informatiehuishouding-gemeente-woerden2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00357-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-inz-archief-en-informatiehuishouding-gemeente-woerden2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00357-rib-key-performance-indicator-kpi-rapportage-inz-archief-en-informatiehuishouding-gemeente-woerden2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012097-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-moties-algemene-ledenvergadering-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012097-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-moties-algemene-ledenvergadering-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012148-vng-ledenbrief-inzake-aanvullende-informatie-moties-algemene-ledenvergadering-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012148-vng-ledenbrief-inzake-aanvullende-informatie-moties-algemene-ledenvergadering-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012148-vng-ledenbrief-inzake-aanvullende-informatie-moties-algemene-ledenvergadering-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00394-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00394-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00394-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011921-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-digitaal-opkopers-register-dor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011921-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-digitaal-opkopers-register-dor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012224-commissie-bezwaarschriften-inzake-jaarverslag-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012224-commissie-bezwaarschriften-inzake-jaarverslag-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011753-provincie-utrecht-inzake-integriteitstoetsing-in-het-lokale-bestuur-inclusief-handreiking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011753-provincie-utrecht-inzake-integriteitstoetsing-in-het-lokale-bestuur-inclusief-handreiking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011753-provincie-utrecht-inzake-integriteitstoetsing-in-het-lokale-bestuur-inclusief-handreiking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011573-burgerbrief-reactie-nav-krantenartikel-ad-inz-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011573-burgerbrief-reactie-nav-krantenartikel-ad-inz-hazelaarstraat.pdf


10. 17u.13523 afschrift beantwoording B&W inzake 

brief Stadshart Woerden over aanpassingen n.a.v. 

herinrichting Rijnstraat  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

11. 17r.00424 rv voorgenomen verkoop 

Carrosserieweg 1 (Ferm Werk-gebouw) en 

financiële consequenties  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

12. 17.012063 Wecycle inzake benchmark 2016 afgifte 

van e-waste ((elektrische apparaten en 

energiezuinige lampen)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

13. 17.011912 Participatieraad Woerden inzake advies 

m.b.t. inclusiebeleid  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij het 

juni-overleg 

14. 17.012066 Minkema college inzake verzoek 

statutenwijziging voor de Stichting Minkema college  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

15. 17.011680 Loga ledenbrief inzake technische 

wijzigingen CARUWO  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

16. 17r.00282 rib herplaatsing Gildepoortje  Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

17. 17.011796 fractievoorzitter E. (Elias) Bom inzake 

tijdelijke waarneming fractievoorzitterschap STERK 

Woerden door W. (Wout) den Boer  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

18. 17r.00409 rib aanbieding verkeersvisie 2030  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 27 juni 2017 

19. 17.011684 burgerbrief inzake zienswijze ontwerp 

omgevingsvergunning bouwen bezoekerscentrum 

(kolenloods) aan de Mijzijde 1 in Kamerik  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

20. 17.011290 VNG ledenbrief inzake bekendmaking 

ontbreken tegenkandidaten voor vacatures in VNG 

bestuur en commissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

21. 17r.00382 rib voorgenomen verkoop 

Carrosserieweg 1 (FermWerk-gebouw) en 

financiële consequenties  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-13523-afschrift-beantwoording-b-w-inzake-brief-stadshart-woerden-over-aanpassingen-nav-herinrichting-rijnstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-13523-afschrift-beantwoording-b-w-inzake-brief-stadshart-woerden-over-aanpassingen-nav-herinrichting-rijnstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-13523-afschrift-beantwoording-b-w-inzake-brief-stadshart-woerden-over-aanpassingen-nav-herinrichting-rijnstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00424-rv-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00424-rv-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00424-rv-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012063-wecycle-inzake-benchmark-2016-afgifte-van-e-waste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012063-wecycle-inzake-benchmark-2016-afgifte-van-e-waste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012063-wecycle-inzake-benchmark-2016-afgifte-van-e-waste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011912-participatieraad-woerden-inzake-advies-mbt-inclusiebeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011912-participatieraad-woerden-inzake-advies-mbt-inclusiebeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012066-minkema-college-inzake-verzoek-statutenwijziging-voor-de-stichting-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-012066-minkema-college-inzake-verzoek-statutenwijziging-voor-de-stichting-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011680-loga-ledenbrief-inzake-technische-wijzigingen-caruwo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011680-loga-ledenbrief-inzake-technische-wijzigingen-caruwo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00282-rib-herplaatsing-gildepoortje-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011796-fractievoorzitter-e-bom-inzake-tijdelijke-waarneming-fractievoorzitterschap-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011796-fractievoorzitter-e-bom-inzake-tijdelijke-waarneming-fractievoorzitterschap-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011796-fractievoorzitter-e-bom-inzake-tijdelijke-waarneming-fractievoorzitterschap-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00409-rib-aanbieding-verkeersvisie-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011684-burgerbrief-inz-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-bouwen-bezoekerscentrum-kolenloods-aan-de-mijzijde-1-k.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011684-burgerbrief-inz-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-bouwen-bezoekerscentrum-kolenloods-aan-de-mijzijde-1-k.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011684-burgerbrief-inz-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-bouwen-bezoekerscentrum-kolenloods-aan-de-mijzijde-1-k.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011290-vng-ledenbrief-inz-bekendmaking-ontbreken-tegenkandidaten-voor-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011290-vng-ledenbrief-inz-bekendmaking-ontbreken-tegenkandidaten-voor-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011290-vng-ledenbrief-inz-bekendmaking-ontbreken-tegenkandidaten-voor-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00382-rib-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00382-rib-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00382-rib-voorgenomen-verkoop-carrosserieweg-1-fermwerk-gebouw-en-financiele-consequenties-merged.pdf


 

22. 

 

17.011399 VNG ledenbrief inzake VNG voorstellen 

t.b.v. algemene ledenvergadering (ALV) d.d. 14 juni 

2017  

 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

23. 16r.00522 aangepast rv groenvisie bomen langs de 

singel (sfeerbeeld A)  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 24 augustus 2017 

(Planning P-043) 

24. 17.0011291 VNG ledenbrief inzake voortgang 

regionale samenwerking waterketen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

25. 17r.00372 rib aanbesteding schooltaxivervoer 

schooljaar 2017-2018  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

26. 17r.00387 rv garantiestelling Stichting Kaaspakhuis 

Woerden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

27. 17.011294 schriftelijke vragen ex artikel 40 van het 

RvO van de fractie van LijstvanderDoes inzake de 

Stichting Woerden helpt Roemenië en Oekraïne  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

28. 17r.00399 rib voortgang duurzame sloop en 

renovatie van het stadhuis gemeente Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

29. 17r.00356 rib plan van aanpak drugsgebruik onder 

jongeren  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

30. 17r.00378 rv jaarverslag en jaarrekening 2016  Cie. Welzijn - Behandelen in de vergadering 

van 7 juni 2017 

31. 17r.00345 rib uitwerking motie 'preventie door 

aanpak hechtingsproblematiek bij kinderen'  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening T-341) 

32. 17U.13059 Ondernemingsraad Woerden inzake 

WOW factor en organisatieontwikkeling  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 

informatiebijeenkomst van 1 juni 2017 en 

agendapunt 12 van de vergadering van 6 juni 

2017 

33. 17.010975 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake bijtincident 4 mei 

2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011399-vng-ledenbrief-inzake-vng-voorstellen-tbv-algemene-ledenvergadering-alv-dd-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011399-vng-ledenbrief-inzake-vng-voorstellen-tbv-algemene-ledenvergadering-alv-dd-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011399-vng-ledenbrief-inzake-vng-voorstellen-tbv-algemene-ledenvergadering-alv-dd-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00522-aangepast-rv-groenvisie-bomen-langs-de-singel-sfeerbeeld-a-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00522-aangepast-rv-groenvisie-bomen-langs-de-singel-sfeerbeeld-a-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-0011291-vng-ledenbrief-inzake-voortgang-regionale-samenwerking-waterketen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-0011291-vng-ledenbrief-inzake-voortgang-regionale-samenwerking-waterketen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00372-rib-aanbesteding-schooltaxivervoer-schooljaar-2017-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00372-rib-aanbesteding-schooltaxivervoer-schooljaar-2017-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00387-rv-garantiestelling-st-kaaspakhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00387-rv-garantiestelling-st-kaaspakhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011294-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-rvo-van-de-fractie-van-lijstvanderdoes-inzake-de-stichting-woerden-helpt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011294-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-rvo-van-de-fractie-van-lijstvanderdoes-inzake-de-stichting-woerden-helpt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011294-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-rvo-van-de-fractie-van-lijstvanderdoes-inzake-de-stichting-woerden-helpt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00399-rib-voortgang-duurzame-sloop-en-renovatie-van-het-stadhuis-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00399-rib-voortgang-duurzame-sloop-en-renovatie-van-het-stadhuis-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00356-rib-plan-van-aanpak-drugsgebruik-onder-jongeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00356-rib-plan-van-aanpak-drugsgebruik-onder-jongeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00378-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00345-rib-uitwerking-motie-preventie-door-aanpak-hechtingsproblematiek-bij-kinderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00345-rib-uitwerking-motie-preventie-door-aanpak-hechtingsproblematiek-bij-kinderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-13059-ondernemingsraad-woerden-inzake-wow-factor-en-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-13059-ondernemingsraad-woerden-inzake-wow-factor-en-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010975-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bijtincident-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010975-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bijtincident-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010975-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-bijtincident-4-mei-2017.pdf


34. 17.010976 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake meerdere eigenaren 

in de gemeentelijke administratie  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

35. 17.010897 burgerbrief inzake molen, molenaar en 

molenaarswoning de windhond  

Cie. Ruimte - Betrokken bij agendapunt 10 

van de raadsvergadering van 24 mei 2017 

36. 17.010896 burgerbrief inzake woningbouwbeleid 

Harmelen  

Cie. Ruimte - Betrokken bij agendapunt 15 

van de raadsvergadering van 24 mei 2017 

37. 17.010895 Belangengroep TTG inzake 

woningbouwbeleid Harmelen  

Cie. Ruimte - Betrokken bij agendapunt 15 

van de raadsvergadering van 24 mei 2017 

38. 17r.00335 rv financiële stukken omgevingsdienst 

regio Utrecht (ODRU)  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

39. 17.010901 VNG ledenbrief inzake wijziging model 

Huisvestingsverordening en nieuw model 

Urgentieverordening  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

40. 17.011086 burgerbrief inzake plannen van 

tuincentrum De Bosrand (a)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

41. 17r.00385 rv inzake uitbreiding gemeentegarantie 

Stichting 't Oude Landt  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 6 juni 2017 

42. 17r.00360 rv koopgarantregeling en instellen 

reserve volkshuisvesting  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie 24 augustus 2017 

43. 17r.00340 rv benoeming lid raad van toezicht van 

Stichting Klasse  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

44. 17.010808 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen en LijstvanderDoes inzake 

het energieverbruik van Woerdense zwembaden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

45. 17.010361 Vrouwen Partij verzoek interview i.v.m. 

documentaire Gemeentewet  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

46. 17.010583 Stadshart Woerden verzoek 

aanpassingen n.a.v. herinrichting Rijnstraat  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010976-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010976-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010976-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010897-burgerbrief-inzake-molen-molenaar-en-molenaarswoning-de-windhond-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010897-burgerbrief-inzake-molen-molenaar-en-molenaarswoning-de-windhond-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010896-burgerbrief-inzake-woningbouwbeleid-harmelen-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010896-burgerbrief-inzake-woningbouwbeleid-harmelen-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010895-belangengroep-ttg-inzake-woningbouwbeleid-harmelen-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010895-belangengroep-ttg-inzake-woningbouwbeleid-harmelen-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00335-rv-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00335-rv-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010901-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-model-huisvestingsverordening-en-nieuw-model-urgentieverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010901-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-model-huisvestingsverordening-en-nieuw-model-urgentieverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010901-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-model-huisvestingsverordening-en-nieuw-model-urgentieverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011086-burgerbrief-inzake-plannen-van-tuincentrum-de-bosrand-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-011086-burgerbrief-inzake-plannen-van-tuincentrum-de-bosrand-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00385-rv-inzake-uitbreiding-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00385-rv-inzake-uitbreiding-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00360-rv-koopgarantregeling-en-instellen-reserve-volkshuisvesting-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00360-rv-koopgarantregeling-en-instellen-reserve-volkshuisvesting-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00340-rv-benoeming-lid-raad-van-toezicht-van-stichting-klasse-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00340-rv-benoeming-lid-raad-van-toezicht-van-stichting-klasse-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010808-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-en-lijstvanderdoes-inz-het-energieverbruik-van-woerdense-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010808-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-en-lijstvanderdoes-inz-het-energieverbruik-van-woerdense-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010808-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-en-lijstvanderdoes-inz-het-energieverbruik-van-woerdense-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010361-vrouwen-partij-verzoek-interview-ivm-documentaire-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010361-vrouwen-partij-verzoek-interview-ivm-documentaire-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010583-stadshart-woerden-verzoek-aanpassingen-nav-herinrichting-rijnstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010583-stadshart-woerden-verzoek-aanpassingen-nav-herinrichting-rijnstraat.pdf


47. 17r.00339 rib uitbreiding gemeentegarantie 

Stichting ’t Oude Landt (aanvullende geldlening)  
Cie. Middelen - Verzoek om raadsvoorstel 

aan B&W 

48. 17.010401 VNG ledenbrief inzake uitnodiging 

Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

49. 17.010688 Stuurgroep Vrijstaat de Stellingen 

inzake erkenningsbrief aan gemeenten over 

uitroepen van Vrijstaat de Stellingen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

50. 17.010739 Stichting De Groene Buffer inzake 

reactie op woningbouw Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

51. 17.010699 Raad van State inzake afschrift 

uitspraak bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning Oortjespad  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

52. 17.010697 aanwonenden locatie Raadhuislaan 

m.b.t. inspreken commissie Ruimte d.d. 18 mei 

inzake gang van zaken bouwlocaties Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

53. 17.010698 burgerbrief reactie op verdwijnen 

spoedeisende hulp (SEH) en huisartsenpost (HAP) 

vanuit Zuwe Hofpoort ziekenhuis  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

54. 17.010589 VNG ledenbrief inzake update en 

overige instellingen financiering landelijke 

voorzieningen sociaal domein 2018  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

55. 17r.00247 rib aanvraag extra 

vervangingsinvesteringen uitvoeringsplan spelen 

2017-2029  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 6 juni 2017 

56. 17r.00315 rib financiële bijdrage aan 

transitiebudget en weerstandsvermogen 

Parkeerservice  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

57. 17r.00245 rib gespreksnotitie inzake 

kwaliteitsscenario's gemeentelijk waterbeleidsplan 

(GWP) 2018-2022  

Cie. Ruimte - Verzoek om raadsvoorstel aan 

B&W 

58. 17r.00299 rib nieuwe rol hondenklankbordgroep  Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00339-rib-uitbreiding-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt-aanvullende-geldlening-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00339-rib-uitbreiding-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt-aanvullende-geldlening-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010401-vng-ledenbrief-inzake-uitnodiging-algemene-ledenvergadering-dd-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010401-vng-ledenbrief-inzake-uitnodiging-algemene-ledenvergadering-dd-14-juni-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010688-stuurgroep-vrijstaat-de-stellingen-inzake-erkenningsbrief-aan-gemeenten-over-uitroepen-van-vrijstaat-de-stellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010688-stuurgroep-vrijstaat-de-stellingen-inzake-erkenningsbrief-aan-gemeenten-over-uitroepen-van-vrijstaat-de-stellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010688-stuurgroep-vrijstaat-de-stellingen-inzake-erkenningsbrief-aan-gemeenten-over-uitroepen-van-vrijstaat-de-stellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010739-stichting-de-groene-buffer-inz-reactie-op-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010739-stichting-de-groene-buffer-inz-reactie-op-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010699-raad-van-state-inzake-afschrift-uitspraak-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-oortjespad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010699-raad-van-state-inzake-afschrift-uitspraak-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-oortjespad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010699-raad-van-state-inzake-afschrift-uitspraak-bestemmingsplan-en-omgevingsvergunning-oortjespad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010697-aanwonenden-locatie-raadhuislaan-mbt-inspreken-cie-ruimte-dd-18-mei-inz-gang-van-zaken-bouwlocaties-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010697-aanwonenden-locatie-raadhuislaan-mbt-inspreken-cie-ruimte-dd-18-mei-inz-gang-van-zaken-bouwlocaties-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010697-aanwonenden-locatie-raadhuislaan-mbt-inspreken-cie-ruimte-dd-18-mei-inz-gang-van-zaken-bouwlocaties-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010698-burgerbrief-reactie-op-verdwijnen-spoedeisende-hulp-seh-en-huisartsenpost-hap-vanuit-zuwe-hofpoort-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010698-burgerbrief-reactie-op-verdwijnen-spoedeisende-hulp-seh-en-huisartsenpost-hap-vanuit-zuwe-hofpoort-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010698-burgerbrief-reactie-op-verdwijnen-spoedeisende-hulp-seh-en-huisartsenpost-hap-vanuit-zuwe-hofpoort-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010589-vng-ledenbrief-inzake-update-en-overige-instellingen-financiering-landelijke-voorzieningen-sociaal-domein-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010589-vng-ledenbrief-inzake-update-en-overige-instellingen-financiering-landelijke-voorzieningen-sociaal-domein-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010589-vng-ledenbrief-inzake-update-en-overige-instellingen-financiering-landelijke-voorzieningen-sociaal-domein-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00247-rib-aanvraag-extra-vervangingsinvesteringen-uitvoeringsplan-spelen-2017-2029-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00247-rib-aanvraag-extra-vervangingsinvesteringen-uitvoeringsplan-spelen-2017-2029-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00247-rib-aanvraag-extra-vervangingsinvesteringen-uitvoeringsplan-spelen-2017-2029-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00315-rib-financiele-bijdrage-aan-transitiebudget-en-weerstandsvermogen-parkeerservice.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00315-rib-financiele-bijdrage-aan-transitiebudget-en-weerstandsvermogen-parkeerservice.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00315-rib-financiele-bijdrage-aan-transitiebudget-en-weerstandsvermogen-parkeerservice.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00245-rib-gespreksnotitie-inzake-kwaliteitsscenario-s-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00245-rib-gespreksnotitie-inzake-kwaliteitsscenario-s-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00245-rib-gespreksnotitie-inzake-kwaliteitsscenario-s-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00299-rib-nieuwe-rol-hondenklankbordgroep.pdf


59. 17r.00283 rib keuze funderingsconstructie inzake 

reconstructie Slotenbuurt Zegveld  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

60. 17r.00307 rib versnelling ontwikkeling sociale 

woningbouw Snellerpoort Oost  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

61. 17.010229 NOC*NSF Public Affairs inzake 

ontwikkelingskansen van kinderen in armoede met 

sport en cultuur  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties 

62. 17r.00319 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake plan 

van aanpak integratie statushouders  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

63. 17.010380 Kalsbeek College inzake 

publieksverslag 2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

64. 17r.00353 rv juni-overleg  Cie. Middelen - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 1 juni en in de 

vergadering van 6 juni 2017 

65. 17r.00330 rv herinrichting sportterrein 

voetbalvereniging vv Kamerik  

Cie. Middelen - Betrekken bij de 

informatiebijeenkomst van 1 juni en 

behandelen in de vergadering van 6 juni 

2017 

66. 17r.00341 rv ontwikkelingsvisie Middelland  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 1 juni en in de 

vergadering van 8 juni 2017 

67. 17r.00332 rv tijdelijke huisvesting De bleek 1  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 1 juni en in de 

vergadering van 8 juni 2017 

68. 17r.00241 rv opgave duurzame samenleving  Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 8 juni 2017 

69. 17r.00344 rib procesaanpak uitvoering 

bestuursakkoord onderzoek Westelijke randweg 

A12 BRAVO 4  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 8 juni 2017 

70. 17r.00318 rv afvalstoffenverordening gemeente 

woerden 2017  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00283-rib-keuze-funderingsconstructie-inzake-reconstructie-slotenbuurt-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00307-rib-versnelling-ontwikkeling-sociale-woningbouw-snellerpoort-oost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00307-rib-versnelling-ontwikkeling-sociale-woningbouw-snellerpoort-oost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010229-noc-nsf-inzake-ontwikkelingskansen-van-kinderen-in-armoede-met-sport-en-cultuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010229-noc-nsf-inzake-ontwikkelingskansen-van-kinderen-in-armoede-met-sport-en-cultuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010229-noc-nsf-inzake-ontwikkelingskansen-van-kinderen-in-armoede-met-sport-en-cultuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00319-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-plan-van-aanpak-integratie-statushouders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00319-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-plan-van-aanpak-integratie-statushouders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00319-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-plan-van-aanpak-integratie-statushouders-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010380-kalsbeek-college-inzake-publieksverslag-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010380-kalsbeek-college-inzake-publieksverslag-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00353-rv-juni-overleg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00330-rv-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00330-rv-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00341-rv-ontwikkelingsvisie-middelland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00332-rv-tijdelijke-huisvesting-de-bleek-1-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00241-rv-opgave-duurzame-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00344-rib-procesaanpak-uitvoering-bestuursakkoord-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00344-rib-procesaanpak-uitvoering-bestuursakkoord-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00344-rib-procesaanpak-uitvoering-bestuursakkoord-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00318-rv-afvalstoffenverordening-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00318-rv-afvalstoffenverordening-gemeente-woerden-2017-merged.pdf


71. 17r.00280 rib de lokale routekaart woerden 

inclusief (inclusie)  

Cie. Welzijn - Betrekken bij de 

informatiebijeenkomst van 1 juni en 

behandelen in de vergadering van 7 juni 

2017 

72. 17r.00316 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 van ChristenUnie/SGP inzake 

uitgeschreven jongeren (spookjongeren)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

73. 17r.000346 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake 

opvang ouderen binnen de eigen gemeente  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00280-rib-de-lokale-routekaart-woerden-inclusief-inclusie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00280-rib-de-lokale-routekaart-woerden-inclusief-inclusie-merged.pdf
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