
 
Voorstel aan de raad 
 17R.00135 
 
 
 
 
 
Datum: 23 februari 2017 
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De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 20 januari tot en met  
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de voorzitter,       de griffier, 

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



 

 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 17r.00004 rib politie criminaliteitscijfers 2016 en 

duiding  

Cie. Middelen - Betrekken bij agendapunt 

veiligheid in de raadsinformatiebijeenkomst van 

9 maart 2017 

2. 17r.00089 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 vragen van D66 inzake veiligheid 

Woerden  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt veiligheid in de 

raadsinformatiebijeenkomst van 9 maart 2017 

3. 17r.00001 rv notitie financiële sturing (FS) 

voorheen Financial Governance 2017  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 februari 2017 

4. 17r.00098 rib plan van aanpak rond update nota 

Kloppende binnenstad  

Cie. Middelen - Later in samenhang met visie 

supermarktstructuur en visie horeca integraal 

bespreken (toezegging T-308 & conform 

raadsakkoord)) 

5. 17r.00087 rib reactie college op tweede proeve 

van de ruimtelijk-economische koers U10  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

6. 17.003034 schriftelijke ex artikel 40 vragen RvO 

van STERK Woerden inzake Wmo gebruikers  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

7. 17.003035 schriftelijke vragen ex artikel 40 

vragen RvO van STERK Woerden inzake 

kindermishandeling  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

8. 17.003114 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van D66 inzake update economisch actieplan  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

9. 17u.04192 vertragingsbericht college van B&W 

inzake uitstel beantwoording ex artikel 40 

vragen RvO van Inwonersbelangen mbt 

supermarktstructuur  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00004-rib-politie-criminaliteitscijfers-2016-en-duiding-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00004-rib-politie-criminaliteitscijfers-2016-en-duiding-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00089-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-veiligheid-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00089-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-veiligheid-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00089-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-veiligheid-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00001-rv-notitie-financiele-sturing-fs-voorheen-financial-governance-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00001-rv-notitie-financiele-sturing-fs-voorheen-financial-governance-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00098-rib-plan-van-aanpak-rond-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00098-rib-plan-van-aanpak-rond-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00087-rib-reactie-college-op-tweede-proeve-van-de-ruimtelijk-economische-koers-u10-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00087-rib-reactie-college-op-tweede-proeve-van-de-ruimtelijk-economische-koers-u10-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003034-schriftelijke-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-sterk-woerden-inzake-wmo-gebruikers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003034-schriftelijke-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-sterk-woerden-inzake-wmo-gebruikers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003035-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003035-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003035-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003114-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-update-economisch-actieplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003114-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-update-economisch-actieplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf


10. 17.003104 VNG ledenbrief inzake stimulering 

cultuur, sport in school en samenleving  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

11. 17u.04192 vertragingsbericht college van B&W 

inzake uitstel beantwoording ex artikel 40 

vragen RvO van Inwonersbelangen mbt 

supermarktstructuur  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

12. 17.002956 burgerbrief inzake voortgang 

plannen moderniseren omgeving Wagenstraat  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

13. 17.002972 Scherp op participatie inzake update 

manifest namens ondernemingsraden sociale 

werkplaatsen bedrijven Nederland (beschut 

werk)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

14. 17.002777 bericht wethouder Koster inzake 

datalek persoonsgegevens Wmo voorzieningen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

15. 17.002553 burgerbrief bezwaarschrift tegen 

plaatsen UMTS-mast op appartementengebouw 

Bakboordlaan  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 

16 maart 2017 (Agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen 

16. 17.002788 reactieformulier burger naar 

aanleiding van bewonersavond versnelling 

sociale woningbouw  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

besluitvorming ter zake 

17. 17.002599 burgerbrief inzake visie op versnelde 

sociale woningbouw locatie De Buitenhof te 

Harmelen  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

besluitvorming ter zake 

18. 17.002292 informatiebrief U10 inzake opstellen 

uitvoeringsagenda Ruimtelijk-Economische 

koers U10  

Cie. Ruimte - VKA (college komt op korte termijn 

met rib terzake) 

19. 17.002779 Natuur Monumenten inzake 

aanbieden aanvalsplan voor het Nederlandse 

landschap  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

20. 17.002400 burgerbrief bezorgdheid over 

problemen ouderenzorg in relatie tot 

voorbeeldfunctie 't Oude Landt  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele fracties 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003104-vng-ledenbrief-inzake-stimulering-cultuur-sport-in-school-en-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-003104-vng-ledenbrief-inzake-stimulering-cultuur-sport-in-school-en-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-04192-vertragingsbericht-college-van-bw-inz-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-inwonersbelangen-mbt-supermarktstructuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002956-burgerbrief-inzake-voortgang-plannen-moderniseren-omgeving-wagenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002956-burgerbrief-inzake-voortgang-plannen-moderniseren-omgeving-wagenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002972-scherp-op-participatie-inz-update-manifest-namens-ondernemingsraden-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002972-scherp-op-participatie-inz-update-manifest-namens-ondernemingsraden-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002972-scherp-op-participatie-inz-update-manifest-namens-ondernemingsraden-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002972-scherp-op-participatie-inz-update-manifest-namens-ondernemingsraden-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002777-bericht-wethouder-koster-inz-datalek-persoonsgegevens-wmo-voorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002777-bericht-wethouder-koster-inz-datalek-persoonsgegevens-wmo-voorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002553-burgerbrief-bezwaarschrift-tegen-plaatsen-umts-mast-op-appartementengebouw-bakboordlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002553-burgerbrief-bezwaarschrift-tegen-plaatsen-umts-mast-op-appartementengebouw-bakboordlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002553-burgerbrief-bezwaarschrift-tegen-plaatsen-umts-mast-op-appartementengebouw-bakboordlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002788-reactieformulier-burger-nav-bewonersavond-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002788-reactieformulier-burger-nav-bewonersavond-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002788-reactieformulier-burger-nav-bewonersavond-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002599-burgerbrief-inz-visie-op-versnelde-sociale-woningbouw-locatie-de-buitenhof-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002599-burgerbrief-inz-visie-op-versnelde-sociale-woningbouw-locatie-de-buitenhof-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002599-burgerbrief-inz-visie-op-versnelde-sociale-woningbouw-locatie-de-buitenhof-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002292-informatiebrief-u10-inz-opstellen-uitvoeringsagenda-ruimtelijk-economische-koers-u10.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002292-informatiebrief-u10-inz-opstellen-uitvoeringsagenda-ruimtelijk-economische-koers-u10.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002292-informatiebrief-u10-inz-opstellen-uitvoeringsagenda-ruimtelijk-economische-koers-u10.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002779-natuur-monumenten-inz-aanbieden-aanvalsplan-voor-het-nederlandse-landschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002779-natuur-monumenten-inz-aanbieden-aanvalsplan-voor-het-nederlandse-landschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002779-natuur-monumenten-inz-aanbieden-aanvalsplan-voor-het-nederlandse-landschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002400-burgerbrief-bezorgdheid-over-problemen-ouderenzorg-in-relatie-tot-voorbeeldfunctie-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002400-burgerbrief-bezorgdheid-over-problemen-ouderenzorg-in-relatie-tot-voorbeeldfunctie-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002400-burgerbrief-bezorgdheid-over-problemen-ouderenzorg-in-relatie-tot-voorbeeldfunctie-oude-landt.pdf


21. 17.002770 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van het CDA inzake nieuwbouw scholencluster 

Kamerik  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

22. 17.002401 bericht wethouder Koster inzake 

planning begroting Ferm Werk en correctie rib 

kaderbrief 2018  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

23. 17r.00090 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van Inwonersbelangen over 

middelen en mogelijkheden buurtveiligheid  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij de 

raadsinformatiebijeenkomst op 9 maart 2017 

24. 17r.00070 rib regioconvenant uitstroom 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen 

2017-2020  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

25. 17.002266 Rekenkamercommissie Woerden 

inzake aanbieden jaarplan eerste halfjaar 2017  

Cie. Middelen - Betrekken bij voorjaarsoverleg 

Rekenkamercommissie op 6 april 2017 

26. 17r.00054 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 rvo van het CDA inzake 

vluchtheuvels Dorpsstraat te Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

27. 17r.00075 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 van D66 RvO inzake 

geslachtsregistratie op gemeentelijke 

formulieren  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

28. 17.002273 KNNV afdeling Stichts-Hollandse 

Polderland inzake bomenkap George 

Orwellweg te Woerden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

29. 17.002144 gemeenteraad van Tiel inzake 

aangenomen motie accountantsverklaring bij 

jaarrekening (SVB cijfers)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

30. 17.001999 KNNV afdeling Stichts-Hollandse 

Polderland inzake bezwaar tegen plannen 

versnelling sociale woningbouw Burg. van 

Kempensingel  

Cie. Ruimte - Betrekken bij verdere 

besluitvormingsproces terzake 

31. 17.002201 Burgerbrief inzake klacht plaatsing 

UMTS-mast door T-Mobile locatie Oslolaan 2 

(dak GroenWest)  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002770-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002770-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002770-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002401-bericht-wethouder-koster-inz-planning-begroting-ferm-werk-en-correctie-rib-kaderbrief-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002401-bericht-wethouder-koster-inz-planning-begroting-ferm-werk-en-correctie-rib-kaderbrief-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002401-bericht-wethouder-koster-inz-planning-begroting-ferm-werk-en-correctie-rib-kaderbrief-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00090-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-buurtveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00090-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-buurtveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00090-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-buurtveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00070-rib-regioconvenant-uitstroom-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-2017-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00070-rib-regioconvenant-uitstroom-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-2017-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00070-rib-regioconvenant-uitstroom-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-2017-2020-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002266-rekenkamercommissie-woerden-inz-jaarplan-eerste-halfjaar-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002266-rekenkamercommissie-woerden-inz-jaarplan-eerste-halfjaar-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00054-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-vluchtheuvels-dorpsstraat-te-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00054-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-vluchtheuvels-dorpsstraat-te-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00054-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-vluchtheuvels-dorpsstraat-te-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00075-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-d66-rvo-inz-geslachtsregistratie-op-gemeentelijke-formulieren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00075-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-d66-rvo-inz-geslachtsregistratie-op-gemeentelijke-formulieren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00075-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-d66-rvo-inz-geslachtsregistratie-op-gemeentelijke-formulieren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00075-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-d66-rvo-inz-geslachtsregistratie-op-gemeentelijke-formulieren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002273-knnv-inzake-bomenkap-george-orwellweg-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002273-knnv-inzake-bomenkap-george-orwellweg-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002273-knnv-inzake-bomenkap-george-orwellweg-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002144-gemeenteraad-van-tiel-inz-motie-accountantsverklaring-bij-jaarrekening-svb-cijfers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002144-gemeenteraad-van-tiel-inz-motie-accountantsverklaring-bij-jaarrekening-svb-cijfers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002144-gemeenteraad-van-tiel-inz-motie-accountantsverklaring-bij-jaarrekening-svb-cijfers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001999-knnv-inzake-bezwaar-tegen-plannen-versnelling-sociale-woningbouw-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001999-knnv-inzake-bezwaar-tegen-plannen-versnelling-sociale-woningbouw-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001999-knnv-inzake-bezwaar-tegen-plannen-versnelling-sociale-woningbouw-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001999-knnv-inzake-bezwaar-tegen-plannen-versnelling-sociale-woningbouw-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002201-a-burgerbrief-inz-klacht-plaatsing-umts-mast-door-t-mobile-locatie-oslolaan-2-dak-groenwest.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002201-a-burgerbrief-inz-klacht-plaatsing-umts-mast-door-t-mobile-locatie-oslolaan-2-dak-groenwest.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002201-a-burgerbrief-inz-klacht-plaatsing-umts-mast-door-t-mobile-locatie-oslolaan-2-dak-groenwest.pdf


32. 17.001933 fractie van D66 inzake rondvraag 

over opstellen spoorboekje duurzaamheid - 

Woerden klimaatneutraal 2030  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

33. 17.001832 Raad van State verlenging termijn 

uitspraak inzake beroep bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning Oortjespad 3  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

34. 17.001806 Scherp op Participatie aanbieden 

manifest namens Ondernemingsraden Sociale 

Werkplaatsen Bedrijven Nederland (beschut 

werk)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

35. 17.002018 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake supermarkt 

structuur gemeente Woerden  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

36. 17u.02815 vertragingsbericht college van B&W 

inzake uitstel beantwoording ex artikel 40 

vragen van D66 inzake geslachtsregistratie  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

37. 17r.00045 rib stand van zaken renovatie 

Stadhuis en Regionaal Historisch Centrum 

(RHC)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

38. 17r.00068 rib startnotitie participatieproces 

'Duurzaamheid tot in de haarvaten van de 

Woerdense samenleving'  

Cie. Ruimte - Agenderen in de vergadering van 9 

februari 2017 

39. 17r.00062 rib reconstructie De Kanis: enquête 

aanleg kavelpad  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 

16 maart 2017 (Agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

40. 17r.00035 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van het CDA inzake 

herontwikkeling Brediusboerderij  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

41. 17r.00071 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van het CDA inzake 

verkeerssituatie Leidsestraatweg  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

42. 17r.00078 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 vragen RvO van D66 inzake 

huurwoningen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001933-fractie-d66-rondvraag-over-opstellen-spoorboekje-duurzaamheid-woerden-klimaatneutraal-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001933-fractie-d66-rondvraag-over-opstellen-spoorboekje-duurzaamheid-woerden-klimaatneutraal-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001933-fractie-d66-rondvraag-over-opstellen-spoorboekje-duurzaamheid-woerden-klimaatneutraal-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001832-raad-van-state-verlenging-termijn-uitspraak-inz-beroep-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001832-raad-van-state-verlenging-termijn-uitspraak-inz-beroep-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001832-raad-van-state-verlenging-termijn-uitspraak-inz-beroep-bp-en-omgevingsvergunning-oortjespad-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001806-scherp-op-participatie-aanbieden-manifest-namens-or-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001806-scherp-op-participatie-aanbieden-manifest-namens-or-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001806-scherp-op-participatie-aanbieden-manifest-namens-or-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001806-scherp-op-participatie-aanbieden-manifest-namens-or-sociale-werkplaatsen-bedrijven-nederland-beschut-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002018-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarkt-structuur-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002018-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarkt-structuur-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-002018-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarkt-structuur-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02815-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-geslachtsregistratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02815-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-geslachtsregistratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02815-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-ex-artikel-40-vragen-van-d66-inzake-geslachtsregistratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00045-rib-stand-van-zaken-renovatie-stadhuis-en-rhc.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00045-rib-stand-van-zaken-renovatie-stadhuis-en-rhc.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00045-rib-stand-van-zaken-renovatie-stadhuis-en-rhc.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00068-rib-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00068-rib-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00068-rib-startnotitie-participatieproces-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00062-rib-reconstructie-de-kanis-enquete-aanleg-kavelpad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00062-rib-reconstructie-de-kanis-enquete-aanleg-kavelpad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00035-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00035-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00035-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00071-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-verkeerssituatie-leidsestraatweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00071-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-verkeerssituatie-leidsestraatweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00071-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-verkeerssituatie-leidsestraatweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00078-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inz-huurwoningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00078-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inz-huurwoningen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00078-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-d66-inz-huurwoningen-merged.pdf


43. 17r.00046 rib reactie op rapport 'Hart voor 

Harmelen', onderzoek naar woningbouwlocaties 

in Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

(Toezegging T-300) 

44. 17r.00060 rib opstellen lokaal inclusiebeleid 

gemeente Woerden en uitnodiging deelname 

thema avonden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

45. 17u.02546 vertragingsbericht college van B&W 

inzake uitstel beantwoording ex artikel 40 

vragen van D66 inzake veiligheid  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

46. 17.001955 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Progressief Woerden inzake invoering Wet 

Natuurbescherming  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

47. 17r.00030 rib investeringsagenda JONG - 

integrale aanpak jeugdveld  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening toezegging T-293) 

48. 17.001316 evaluatie U10 2015-2016  Cie Middelen - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt Verbonden Partijen in de 

eerstvolgende commissiecyclus 

49. 17.001469 LOGA inzake aanvulling op 

nagekomen aanpassingen CAR UWO a.g.v. 

IKB (Individueel Keuzebudget)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

50. 17.001860 burgerbrief inzake plaatsing UMTS 

mast op appartementengebouw locatie 

Bakboordlaan te Woerden  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 

16 maart 2017 (Agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

51. 17.001851 burgerbrief klacht over enquête 

kavelpad  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 

16 maart 2017 (Agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

52. 17.001531 brief wethouder Haring inzake 

verzoek ontheffing vereiste om in gemeente 

Woerden te wonen  

Cie. Middelen - agenderen aan de hand van een 

raadsvoorstel in de raadsvergadering van 23 

februari 2017 

53. 17u.02556 aanmelding fractieassistent L.M. 

(Lotte) Ruyten van STERK Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00046-rib-reactie-op-rapport-hart-voor-harmelen-onderzoek-naar-woningbouwlocaties-in-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00046-rib-reactie-op-rapport-hart-voor-harmelen-onderzoek-naar-woningbouwlocaties-in-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00046-rib-reactie-op-rapport-hart-voor-harmelen-onderzoek-naar-woningbouwlocaties-in-harmelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00060-rib-opstellen-lokaal-inclusiebeleid-en-uitnodiging-deelname-thema-avonden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00060-rib-opstellen-lokaal-inclusiebeleid-en-uitnodiging-deelname-thema-avonden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00060-rib-opstellen-lokaal-inclusiebeleid-en-uitnodiging-deelname-thema-avonden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02546-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-van-d66-inzake-veiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02546-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-van-d66-inzake-veiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02546-vertragingsbericht-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-van-d66-inzake-veiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001955-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-invoering-wet-natuurbescherming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001955-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-invoering-wet-natuurbescherming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001955-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-invoering-wet-natuurbescherming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00030-rib-investeringsagenda-jong-integrale-aanpak-jeugdveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00030-rib-investeringsagenda-jong-integrale-aanpak-jeugdveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001316-evaluatie-u10-2015-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001469-loga-inzake-aanvulling-op-nagekomen-aanpassingen-caruwo-agv-ikb-individueel-keuzebudget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001469-loga-inzake-aanvulling-op-nagekomen-aanpassingen-caruwo-agv-ikb-individueel-keuzebudget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001469-loga-inzake-aanvulling-op-nagekomen-aanpassingen-caruwo-agv-ikb-individueel-keuzebudget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001860-burgerbrief-inz-plaatsing-umts-mast-op-appartementengebouw-locatie-bakboordlaan-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001860-burgerbrief-inz-plaatsing-umts-mast-op-appartementengebouw-locatie-bakboordlaan-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001860-burgerbrief-inz-plaatsing-umts-mast-op-appartementengebouw-locatie-bakboordlaan-w.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001851-burgerbrief-klacht-over-enquete-kavelpad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001851-burgerbrief-klacht-over-enquete-kavelpad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001531-brief-wethouder-haring-inzake-verzoek-ontheffing-vereiste-om-in-gemeente-woerden-te-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001531-brief-wethouder-haring-inzake-verzoek-ontheffing-vereiste-om-in-gemeente-woerden-te-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001531-brief-wethouder-haring-inzake-verzoek-ontheffing-vereiste-om-in-gemeente-woerden-te-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02556-aanmelding-fractieassistent-lm-ruyten-van-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02556-aanmelding-fractieassistent-lm-ruyten-van-sterk-woerden.pdf


 

54. 

 

16r.00741 rib voortgang voorbereiding 

nieuwbouw scholencluster Kamerik en 

herinrichting sportterrein VV Kamerik  

 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

55. 17i.00252 Mazars inzake management letter 

gemeente Woerden 2016  

Cie. Middelen - Behandeld in de Auditcommissie 

van 24 januari 2017 

56. 17r.00051 rib bewoners consulteren over 

concept uitvoeringsplan Spelen 2017-2019  

Cie. Middelen - behandelen in de vergadering 

van 14 maart 2017 (agenderingsverzoek CDA) 

57. 16r.00807 rv aanpassing vlag gemeente 

Woerden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 februari 2017 

58. 17u.02408 aanmelding fractieassistent H.P. 

(Henk) Hammelburg van Sterk woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

59. 17r.00007 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

terugkeer ex-gevangenen in Woerdense 

samenleving  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

60. 17r.00003 rib financiële voordelige afwijkingen 

t.o.v. begroting 2016 van diverse posten (boven 

de 100.000 euro)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

61. 17.001569 Hartman Consultancy zienswijze 

namens belanghebbende inzake ontwerp 

paraplubestemmingsplan parkeernormen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren (via 

zienswijzenrapportage) 

62. 17.001568 Kerkenraad der Hersteld Hervormde 

gemeente Montfoort zienswijze ontwerp 

bestemmingplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren (via 

zienswijzenrapportage) 

63. 17r.00032 rib procesvoortgang verkeersvisie en 

vervolg afspraken werkgroep  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

64. 17u.02349 vertragingsbericht van college van 

B&W inzake uitstel beantwoording artikel 40 

vragen van het CDA inzake herontwikkeling 

Brediusboerderij  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00741-rib-voortgang-voorbereiding-nieuwbouw-scholencluster-kamerik-en-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00741-rib-voortgang-voorbereiding-nieuwbouw-scholencluster-kamerik-en-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00741-rib-voortgang-voorbereiding-nieuwbouw-scholencluster-kamerik-en-herinrichting-sportterrein-vv-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-00252-mazars-inzake-management-letter-gemeente-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-00252-mazars-inzake-management-letter-gemeente-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00051-rib-bewoners-consulteren-over-concept-uitvoeringsplan-spelen-2017-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00051-rib-bewoners-consulteren-over-concept-uitvoeringsplan-spelen-2017-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00807-rv-aanpassing-vlag-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00807-rv-aanpassing-vlag-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02408-aanmelding-fractieassistent-hp-henk-hammelburg-van-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02408-aanmelding-fractieassistent-hp-henk-hammelburg-van-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00007-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00007-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00007-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00007-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00003-rib-financiele-voordelige-afwijkingen-tov-begroting-2016-van-diverse-posten-boven-de-100-000-euro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00003-rib-financiele-voordelige-afwijkingen-tov-begroting-2016-van-diverse-posten-boven-de-100-000-euro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00003-rib-financiele-voordelige-afwijkingen-tov-begroting-2016-van-diverse-posten-boven-de-100-000-euro.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001569-a-hartman-consultancy-zienswijze-namens-belanghebbende-inz-ontwerp-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001569-a-hartman-consultancy-zienswijze-namens-belanghebbende-inz-ontwerp-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001569-a-hartman-consultancy-zienswijze-namens-belanghebbende-inz-ontwerp-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001568-kerkenraad-der-hersteld-hervormde-gemeente-montfoort-zienswijze-ontwerp-bestemmingplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001568-kerkenraad-der-hersteld-hervormde-gemeente-montfoort-zienswijze-ontwerp-bestemmingplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001568-kerkenraad-der-hersteld-hervormde-gemeente-montfoort-zienswijze-ontwerp-bestemmingplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00032-rib-procesvoortgang-verkeersvisie-en-vervolg-afspraken-werkgroep-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00032-rib-procesvoortgang-verkeersvisie-en-vervolg-afspraken-werkgroep-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02349-vertragingsbericht-van-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02349-vertragingsbericht-van-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02349-vertragingsbericht-van-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-02349-vertragingsbericht-van-college-van-b-w-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-inz-herontwikkeling-brediusboerderij.pdf


 

65. 

 

17r.00016 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

ontwikkelen begraafplaats en crematorium 

Rijnhof  

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

66. 17.001317 Bedrijvenplatform Utrecht west 

inzake Passend Arbeid Utrecht West (PAUW)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

67. 17.001478 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van LijstvanderDoes inzake beperking 

avondopenstelling apotheken in Woerden  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

68. 17r.00005 rib plan van aanpak personen met 

verward gedrag  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening toezegging T-294) 

69. brief wethouder De Weger inzake aanbieden 

ontslag  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

70. 17.000972 Stichting Landgoed Bredius en 

Stichting Hofstede Batestein inzake reactie op 

locatieonderzoek versnelling sociale 

woningbouw  

Cie. Middelen - Reeds betrokken bij behandeling 

raadsvoorstel locatieonderzoek versnelling 

sociale woningbouw 

71. 17.000977 vng ledenbrief inzake 

ledenraadpleging uitgangspunten cao 

gemeenten 2017 en verder  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

72. 17.000967 brief natuur en milieufederatie 

Utrecht inzake prestatieafspraken met 

woningcorporaties en huurdersorganisaties  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

73. 17.000805 zienswijze A&S advocaten namens 

aantal belanghebbenden 

ontwerpbestemmingsplan Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren (via 

zienswijzenrapportage) 

74. 17.001277 brief De Waal Beheer inzake 

ontwikkelingsvisie bedrijfsterrein Middelland  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij verdere 

besluitvorming ter zake 

75. 17.001264 recreatieschap Stichtse 

Groenlanden kadernota 2018  

Cie. Middelen - In handen stellen van het college 

met verzoek opstellen raadsvoorstel t.b.v. 

zienswijze 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00016-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00016-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00016-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00016-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001317-bedrijvenplatform-utrecht-west-inz-passend-arbeid-utrecht-west-pauw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001317-bedrijvenplatform-utrecht-west-inz-passend-arbeid-utrecht-west-pauw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001478-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-beperking-avondopenstelling-apotheken-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001478-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-beperking-avondopenstelling-apotheken-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001478-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-beperking-avondopenstelling-apotheken-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00005-rib-plan-van-aanpak-personen-met-verward-gedrag-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00005-rib-plan-van-aanpak-personen-met-verward-gedrag-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-wethouder-de-weger-inzake-aanbieden-ontslag-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-wethouder-de-weger-inzake-aanbieden-ontslag-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000972-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000972-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000972-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000972-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000977-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-uitgangspunten-cao-gemeenten-2017-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000977-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-uitgangspunten-cao-gemeenten-2017-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000977-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-uitgangspunten-cao-gemeenten-2017-en-verder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000967-brief-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-prestatieafspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000967-brief-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-prestatieafspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000967-brief-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-prestatieafspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000805-zienswijze-a-s-advocaten-ontwerpbestemmingsplan-rijnhof-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000805-zienswijze-a-s-advocaten-ontwerpbestemmingsplan-rijnhof-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000805-zienswijze-a-s-advocaten-ontwerpbestemmingsplan-rijnhof-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001277-brief-de-waal-beheer-inzake-ontwikkelingsvisie-bedrijfsterrein-middelland-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001277-brief-de-waal-beheer-inzake-ontwikkelingsvisie-bedrijfsterrein-middelland-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001264-recreatieschap-stichtse-groenlanden-kadernota-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001264-recreatieschap-stichtse-groenlanden-kadernota-2018.pdf


 

76. 

 

17.001336 rapport Ministerie van BZK 

Democratie dichtbij, lokaal kiezersonderzoek 

2016  

 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

77. 16r.00813 rib duurzaamheid tot in de haarvaten 

van de Woerdense samenleving  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering van 

9 februari 2017 

78. 17r.00006 rib schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van D66 inzake afwijzing 

horecabestemming Middelland  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

79. 17r.00010 rv kadernota 2018 GGDrU  Cie. Welzijn - Behandelen in de vergadering van 

8 februari 2017 

80. 17r.00012 rv ontschotting en collectieve 

financiering JGZ  

Cie. Welzijn - Behandelen in de vergadering van 

8 februari 2017 

81. 17r.00024 rib kaderbrief Ferm Werk 2018  Cie. Welzijn - Behandelen in de vergadering van 

8 februari 2017 

82. 17r.00017 rib resultaatafspraken Ferm Werk 

2017 incl. doorwerking ontwikkelingen 2016 in 

begroting 2017  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

behandeling kadernota Ferm Werk in de 

vergadering van 8 februari 2017 

83. 17r.00008 rib schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van D66 inzake hulp aan jongeren van 18-

23 jaar (verlengde pleegzorg)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

84. 17r.00031 rib stand van zaken pilot Integraal 

Persoonlijk Budget ( I-PGB)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001336-rapport-ministerie-van-bzk-democratie-dichtbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001336-rapport-ministerie-van-bzk-democratie-dichtbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001336-rapport-ministerie-van-bzk-democratie-dichtbij-lokaal-kiezersonderzoek-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00813-rib-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00813-rib-duurzaamheid-tot-in-de-haarvaten-van-de-woerdense-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00006-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-afwijzing-horecabestemming-middelland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00006-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-afwijzing-horecabestemming-middelland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00006-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-afwijzing-horecabestemming-middelland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00010-rv-kadernota-2018-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00012-rv-ontschotting-en-collectieve-financiering-jgz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00012-rv-ontschotting-en-collectieve-financiering-jgz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00024-rib-kaderbrief-ferm-werk-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00017-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2017-incl-doorwerking-ontwikkelingen-2016-in-begroting-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00017-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2017-incl-doorwerking-ontwikkelingen-2016-in-begroting-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00017-rib-resultaatafspraken-ferm-werk-2017-incl-doorwerking-ontwikkelingen-2016-in-begroting-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00008-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-verlengde-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00008-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-verlengde-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00008-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-verlengde-pleegzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00031-rib-stand-van-zaken-pilot-integraal-persoonlijk-budget-i-pgb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00031-rib-stand-van-zaken-pilot-integraal-persoonlijk-budget-i-pgb-merged.pdf
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