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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 14 april tot en met  
18 mei 2017 te behandelen zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 17r.00294 rib gebiedsgericht werken (als werkwijze 

voor aanpak van leefbaarheid)  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 6 juni 2017 

2. 17r.00232 rv zienswijze jaarstukken 2016, 1e 

begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 VRU  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 6 juni 2017 

3. 17r.00314 rv ontwerp-begroting 2018 en 

meerjarenraming 2018-2021 Regionaal Historisch 

Centrum Rijnstreek (RHC)  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

vergadering van 22 juni 2017 

4. 17r.00304 rib beantwoording rondvragen CDA en 

Inwonersbelangen over ontwikkellocaties Willem 

Alexanderlaan te Harmelen  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt 9 vergadering 18 mei 2017 

5. 17r.00328 rv wijziging huisvestingsverordening regio 

Utrecht 2015, gemeente Woerden (na evaluatie)  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de vergadering 

van 22 juni 2017 

6. 17r.00292 rv ontwerpbegroting 2018 GGD regio 

Utrecht (GGDrU)  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 7 juni 2017 

7. 17.010204 Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen 

(NUZO) inzake ouderenbeleid, bouwstenen voor 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties 

8. 17.009814 U10 inzake aanbieden agenda U10 met 

het werkprogramma 2017-2018  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

9. 17.009676 VNG ledenbrief inzake resultaat enquête 

naar beschikbaarheid accountants voor controle 

gemeentelijke jaarrekening  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

10. 17.010224 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake tracé Westelijke randweg A12 

BRAVO 4   

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00294-rib-gebiedsgericht-werken-als-werkwijze-voor-aanpak-van-leefbaarheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00294-rib-gebiedsgericht-werken-als-werkwijze-voor-aanpak-van-leefbaarheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00232-rv-zienswijze-jaarstukken-2016-1e-begrotingswijziging-2017-en-begroting-2018-vru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00232-rv-zienswijze-jaarstukken-2016-1e-begrotingswijziging-2017-en-begroting-2018-vru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00314-rv-ontwerp-begroting-2018-en-meerjarenraming-2018-2021-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00314-rv-ontwerp-begroting-2018-en-meerjarenraming-2018-2021-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00314-rv-ontwerp-begroting-2018-en-meerjarenraming-2018-2021-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00304-rib-beantwoording-rondvragen-cda-en-inwonersbelangen-over-ontwikkellocaties-willem-alexanderlaan-te-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00304-rib-beantwoording-rondvragen-cda-en-inwonersbelangen-over-ontwikkellocaties-willem-alexanderlaan-te-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00304-rib-beantwoording-rondvragen-cda-en-inwonersbelangen-over-ontwikkellocaties-willem-alexanderlaan-te-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00328-rv-wijziging-huisvestingsverordening-regio-utrecht-2015-gemeente-woerden-na-evaluatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00328-rv-wijziging-huisvestingsverordening-regio-utrecht-2015-gemeente-woerden-na-evaluatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00292-rv-ontwerpbegroting-2018-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00292-rv-ontwerpbegroting-2018-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010204-nuzo-inzake-ouderenbeleid-bouwstenen-voor-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010204-nuzo-inzake-ouderenbeleid-bouwstenen-voor-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010204-nuzo-inzake-ouderenbeleid-bouwstenen-voor-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009814-u10-inz-aanbieden-agenda-u10-met-het-werkprogramma-2017-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009814-u10-inz-aanbieden-agenda-u10-met-het-werkprogramma-2017-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009676-vng-ledenbrief-inz-resultaat-enquete-naar-beschikbaarheid-accountants-voor-controle-gemeentelijke-jaarrekening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009676-vng-ledenbrief-inz-resultaat-enquete-naar-beschikbaarheid-accountants-voor-controle-gemeentelijke-jaarrekening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009676-vng-ledenbrief-inz-resultaat-enquete-naar-beschikbaarheid-accountants-voor-controle-gemeentelijke-jaarrekening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010224-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010224-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-010224-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-trace-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf


11. 17r.00554 rib beschikbare informatie en vervolgtraject 

inzake ongeluk sloopwerkzaamheden Stadhuis  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

12. 17.009686 Jumbo ondernemer inzake reactie op 

aanvraag vergunning tijdelijke vestiging Lidl in Snel & 

Polanen  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties 

13. 17r.00059 rib besluitvorming onderhoud en exploitatie 

repressieve huisvesting Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

14. 17r.00240 rib beëindigen juridische procedure inzake 

taxatiedossier Defensie-eiland te Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

15. 17r.000289 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake juridische 

status winningsplan Papekop  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

16. 17.009817 motie gemeenteraad Renswoude inzake 

openbaar vervoer Syntus  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

17. 17r.00285 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 inzake "Glas voor Gas" (pilot 

aardgasvrije wijk Schilderskwartier)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

18. 17.009760 Sint Maartenskliniek zorg update n.a.v. 

fusie tussen Zuwe Hofpoort ziekenhuis en St. 

Sntonius ziekenhuis  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

19. 17r.00279 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

contracteren en financieren drie landelijke instellingen 

Sociaal Domein  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

20. 17r.00297 rv wijziging APV  Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 6 juni 2017 

21. 17r.00300 rib afvalscheidingsresultaten 1e kwartaal 

2017 en P90 norm m.b.t. Plastic-, Metaalverpakking 

en Drankenkartons (PDM) inzameling in zakken  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

22. 17r.00312 rib beantwoording rondvraag over kappen 

het van bomen uit de raadsvergadering van 20 april 

2017  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00554-rib-beschikbare-informatie-en-vervolgtraject-inz-ongeluk-sloopwerkzaamheden-stadhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00554-rib-beschikbare-informatie-en-vervolgtraject-inz-ongeluk-sloopwerkzaamheden-stadhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009686-jumbo-ondernemer-inzake-reactie-op-aanvraag-vergunning-tijdelijke-vestiging-lidl-in-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009686-jumbo-ondernemer-inzake-reactie-op-aanvraag-vergunning-tijdelijke-vestiging-lidl-in-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009686-jumbo-ondernemer-inzake-reactie-op-aanvraag-vergunning-tijdelijke-vestiging-lidl-in-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00059-rib-besluitvorming-onderhoud-en-exploitatie-repressieve-huisvesting-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00059-rib-besluitvorming-onderhoud-en-exploitatie-repressieve-huisvesting-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00059-rib-besluitvorming-onderhoud-en-exploitatie-repressieve-huisvesting-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00240-rib-beeindigen-juridische-procedure-inzake-taxatiedossier-defensie-eiland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00240-rib-beeindigen-juridische-procedure-inzake-taxatiedossier-defensie-eiland-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000289-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000289-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000289-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009817-motie-gemeenteraad-renswoude-inzake-openbaar-vervoer-syntus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009817-motie-gemeenteraad-renswoude-inzake-openbaar-vervoer-syntus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00285-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00285-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00285-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009760-a-sint-maartenskliniek-zorg-update-nav-fusie-tussen-zuwe-hofpoort-ziekenhuis-en-st-antonius-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009760-a-sint-maartenskliniek-zorg-update-nav-fusie-tussen-zuwe-hofpoort-ziekenhuis-en-st-antonius-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009760-a-sint-maartenskliniek-zorg-update-nav-fusie-tussen-zuwe-hofpoort-ziekenhuis-en-st-antonius-ziekenhuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00279-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inz-contracteren-en-financieren-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00279-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inz-contracteren-en-financieren-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00279-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inz-contracteren-en-financieren-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00279-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inz-contracteren-en-financieren-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00297-rv-wijziging-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00300-rib-afvalscheidingsresultaten-1e-kw-2017-en-p90-norm-mbt-pmd-inzameling-in-zakken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00300-rib-afvalscheidingsresultaten-1e-kw-2017-en-p90-norm-mbt-pmd-inzameling-in-zakken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00300-rib-afvalscheidingsresultaten-1e-kw-2017-en-p90-norm-mbt-pmd-inzameling-in-zakken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00312-rib-beantwoording-rondvraag-over-kappen-van-bomen-uit-de-raadsvergadering-van-20-april-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00312-rib-beantwoording-rondvraag-over-kappen-van-bomen-uit-de-raadsvergadering-van-20-april-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00312-rib-beantwoording-rondvraag-over-kappen-van-bomen-uit-de-raadsvergadering-van-20-april-2017-merged.pdf


23. 17r.00324 rib rapportage Ferm Werk Q1 2017 

inclusief kwartaal in beeld Q1 2017  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt Ferm Werk in de vergadering 

van 17 mei 2017 

24. 17.009758 Vrienden van de Blauwe Meije inzake 

verlenen exploitatievergunning aan buitenplaats De 

Meije  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

25. 17.009492 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de fracties CDA, D66 en LijstvanderDoes inzake het 

kappen en herplanten van bomen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

26. 17.009367 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

inzake openstelling Register Attractie- en 

Speeltoestellen (RAS)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

27. 17.009182 VNG ledenbrief inzake bekendmaking 

voorgedragen kandidaten vacatures VNG-bestuur en 

commissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

28. 17.009195 Stuurgroep Nationaal Landschap Groene 

Hart inzake aanbieden Groene Hart monitor 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

29. 17.009456 Rekenkamercommissie Woerden inzake 

aanbieden verslag Voorjaarsoverleg d.d. 6 april 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

30. 17.009344 Wijkplatform Snel en Polanen-Waterrijk 

inzake reactie op plannen Cattenbroekerplas  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

verdere besluitvormingsproces 

31. 17U.10383 brief gemeente Woerden aan informateur 

Schippers inzake olie en gaswinning onder Woerden  

Cie. Ruimte - voor kennisgeving 

aannemen 

32. 17.008932 burgerbrief inzake transparantie plannen 

Cattenbroekerplas  

Cie. Ruimte - Overlaten aan de individuele 

fracties 

33. 17.009147 burgerbrief inzake opmerkingen over 

groenbeleid m.b.t. muntenwijk in Snel & Polanen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

34. 17.009082 burgerbrief verzoek herstellen toegang 

Lekoord naar oude situatie  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

35. 17.008976 burgerbrief inzake misleidende informatie 

in de uitzending bij de monitor overlast houtkachels  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (bijlagen op te vragen bij de 

griffie) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00324-rib-rapportage-ferm-werk-q1-2017-incl-kwartaal-in-beeld-q1-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009758-vrienden-van-de-blauwe-meije-inz-verlenen-exploitatievergunning-aan-buitenplaats-de-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009758-vrienden-van-de-blauwe-meije-inz-verlenen-exploitatievergunning-aan-buitenplaats-de-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009758-vrienden-van-de-blauwe-meije-inz-verlenen-exploitatievergunning-aan-buitenplaats-de-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009492-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-fracties-cda-d66-en-lijstvanderdoes-inzake-het-kappen-en-herplanten-van-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009492-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-fracties-cda-d66-en-lijstvanderdoes-inzake-het-kappen-en-herplanten-van-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009492-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-fracties-cda-d66-en-lijstvanderdoes-inzake-het-kappen-en-herplanten-van-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009367-nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit-inzake-openstelling-register-attractie-en-speeltoestellen-ras.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009367-nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit-inzake-openstelling-register-attractie-en-speeltoestellen-ras.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009367-nederlandse-voedsel-en-warenautoriteit-inzake-openstelling-register-attractie-en-speeltoestellen-ras.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009182-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009182-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009182-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-voorgedragen-kandidaten-vacatures-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009195-stuurgroep-nationaal-landschap-groene-hart-inzake-aanbieden-groene-hart-monitor-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009195-stuurgroep-nationaal-landschap-groene-hart-inzake-aanbieden-groene-hart-monitor-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009456-rekenkamercommissie-woerden-inzake-aanbieden-verslag-voorjaarsoverleg-dd-6-april-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009456-rekenkamercommissie-woerden-inzake-aanbieden-verslag-voorjaarsoverleg-dd-6-april-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009344-wijkplatform-snel-en-polanen-waterrijk-inzake-reactie-op-plannen-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009344-wijkplatform-snel-en-polanen-waterrijk-inzake-reactie-op-plannen-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-10383-brief-gemeente-woerden-aan-informateur-schippers-inzake-olie-en-gaswinning-onder-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-10383-brief-gemeente-woerden-aan-informateur-schippers-inzake-olie-en-gaswinning-onder-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008932-burgerbrief-inzake-transparantie-plannen-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008932-burgerbrief-inzake-transparantie-plannen-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009147-burgerbrief-inzake-opmerkingen-over-groenbeleid-mbt-muntenwijk-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009147-burgerbrief-inzake-opmerkingen-over-groenbeleid-mbt-muntenwijk-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009082-burgerbrief-verzoek-herstellen-toegang-lekoord-naar-oude-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-009082-burgerbrief-verzoek-herstellen-toegang-lekoord-naar-oude-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008976-burgerbrief-inzake-misleidende-informatie-in-de-uitzending-bij-de-monitor-overlast-houtkachels.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008976-burgerbrief-inzake-misleidende-informatie-in-de-uitzending-bij-de-monitor-overlast-houtkachels.pdf


36. 17r.00239 rib evaluatie pilot chemievrije 

onkruidbestrijding verhardingen 2016  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

juni-overleg (actie P-003) 

37. 17.008628 Nationale Ombudsman inzake rapport De 

kunst van het handhaven; helder handhaven door de 

bril van de burger  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

38. 17r.00253 rv concept begroting 2018 Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 24 mei 2017 

39. 17.008758 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 

en Lopikerwaard inzake ontwerp begroting RHC 2018  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

40. 17i.02013 Nieuwsbrief raadsleden inzake 

Inwonercloud en Cumulus (nummer 1.)  

Cie. Welzijn - Betrekken bij de 

raadsinformatiebijeenkomst van 11 mei 

2017 

41. 17r.00256 rib mandaat- en aanwijzingsbesluit GGD 

regio Utrecht (GGDrU)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

42. 17r.00251 rib jaarverslag 2016 klachtenregeling Ferm 

Werk  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

43. 17r.00262 rv jaarverslag en jaarrekening gemeente 

Woerden 2016 exclusief programma 3 sociaal domein  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcommissie van 10 mei en in de 

vergadering van 16 mei 2017 

44. 17.008456 gemeente Houten inzake reactie op 

evaluatie U10  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

45. 17.008613 Omgevingsdienst regio Utrecht ontwerp 

begroting 2018 en ontwerp begrotingswijziging OdrU  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

46. 17.008248 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

jaarstukken OdrU 2016 en accountantsverklaring  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

47. 17r.00204 rv visbeleidsplan gemeente Woerden 2017-

2024 en wijziging APV  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 24 mei 2017 

48. 17r.00200 rv voorbereidingsbesluit Hazelaarstraat 2 

t/m 16 in Woerden  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

raadsvergadering van 24 mei 2017 

(agenderingsverzoek Inwonersbelangen) 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00239-rib-evaluatie-pilot-chemievrije-onkruidbestrijding-verhardingen-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00239-rib-evaluatie-pilot-chemievrije-onkruidbestrijding-verhardingen-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008628-nationale-ombudsman-inzake-rapport-de-kunst-van-het-handhaven-helder-handhaven-door-de-bril-van-de-burger-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008628-nationale-ombudsman-inzake-rapport-de-kunst-van-het-handhaven-helder-handhaven-door-de-bril-van-de-burger-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008628-nationale-ombudsman-inzake-rapport-de-kunst-van-het-handhaven-helder-handhaven-door-de-bril-van-de-burger-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00253-rv-concept-begroting-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00253-rv-concept-begroting-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008758-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inzake-ontwerp-begroting-rhc-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008758-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inzake-ontwerp-begroting-rhc-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-02013-nieuwsbrief-raadsleden-inzake-inwonercloud-en-cumulus-nummer-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-02013-nieuwsbrief-raadsleden-inzake-inwonercloud-en-cumulus-nummer-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00256-rib-mandaat-en-aanwijzingsbesluit-ggd-regio-utrecht-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00256-rib-mandaat-en-aanwijzingsbesluit-ggd-regio-utrecht-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00251-rib-jaarverslag-2016-klachtenregeling-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00251-rib-jaarverslag-2016-klachtenregeling-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00262-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-gemeente-woerden-2016-excl-programma-3-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00262-rv-jaarverslag-en-jaarrekening-gemeente-woerden-2016-excl-programma-3-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008456-gemeente-houten-inzake-reactie-op-evaluatie-u10-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008456-gemeente-houten-inzake-reactie-op-evaluatie-u10-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008613-omgevingsdienst-regio-utrecht-ontwerpbegroting-2018-en-ontwerpbegrotingswijziging-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008613-omgevingsdienst-regio-utrecht-ontwerpbegroting-2018-en-ontwerpbegrotingswijziging-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008248-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-jaarstukken-odru-2016-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008248-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-jaarstukken-odru-2016-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00204-rv-visbeleidsplan-gemeente-woerden-2017-2024-en-wijziging-apv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00204-rv-visbeleidsplan-gemeente-woerden-2017-2024-en-wijziging-apv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00200-rv-voorbereidingsbesluit-hazelaarstraat-2-tm-16-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00200-rv-voorbereidingsbesluit-hazelaarstraat-2-tm-16-merged.pdf


49. 17r.00258 rv vaststellen bestemmingsplan Johan de 

Wittlaan 13 in Woerden  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 24 mei 2017 

50. 17.008463 A&S advocaten inzake reactie op voorstel 

crematorium op Rijnhof  

Cie. Ruimte - Reeds betrokken bij 

besluitvorming over bestemmingsplan 

Rijnhof 

51. 17.008460 burgerbrief verzoek herstellen slechte 

bestrating thv dorpsstraat 77-79 en looppad vanaf De 

Joncheerelaan 3 naar Bavo kerk te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

52. 17r.00234 rib proces plaatsing antennemast / UMTS-

mast woongebouw Bakboordlaan  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (afdoening toezegging T-331) 

53. 17r.00263 rv begroting Ferm Werk 2018-2021  Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 17 mei 2017 

54. 17r.00246 rib reactie college inzake advies 

Participatieraad Woerden m.b.t. beleid Participatie 

Werk & Inkomen  

Cie. Welzijn - Betrekken bij de begroting 

Ferm Werk in de vergadering van 17 mei 

2017 

55. 17r.00216 rib inzake vervanging e-mail systeem (ICT 

licenties)  

Cie. Middelen - Betrekken bij het juni-

overleg 

56. 17r.00268 rib inzake opgave duurzame samenleving  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 11 mei 2017 

57. 17.008573 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

STERK Woerden inzake juridische status 

winningsplan Papekop  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

58. 17u.09541 vertragingsbericht college m.b.t. 

beantwoording artikel 40 vragen van D66 inzake Glas 

voor Gas (pilot aardgasvrije wijk Schilderskwartier)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

59. 17.008366 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

STERK Woerden inzake opvang ouderen binnen de 

eigen gemeente  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

60. 17.008365 schriftelijke ex artikel 40 RvO van STERK 

Woerden inzake plan van aanpak integratie 

statushouders  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00258-rv-vaststellen-bestemmingsplan-johan-de-wittlaan-13-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00258-rv-vaststellen-bestemmingsplan-johan-de-wittlaan-13-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008463-a-s-advocaten-inz-reactie-op-voorstel-crematorium-op-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008463-a-s-advocaten-inz-reactie-op-voorstel-crematorium-op-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008460-burgerbrief-verzoek-herstellen-slechte-bestrating-thv-dorpsstraat-77-79-en-looppad-vanaf-de-joncheerelaan-3-naar-bavo-kerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008460-burgerbrief-verzoek-herstellen-slechte-bestrating-thv-dorpsstraat-77-79-en-looppad-vanaf-de-joncheerelaan-3-naar-bavo-kerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008460-burgerbrief-verzoek-herstellen-slechte-bestrating-thv-dorpsstraat-77-79-en-looppad-vanaf-de-joncheerelaan-3-naar-bavo-kerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00234-rib-proces-plaatsing-antennemast-woongebouw-bakboordlaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00263-rv-begroting-ferm-werk-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00246-rib-reactie-college-inz-advies-participatieraad-woerden-mbt-beleid-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00246-rib-reactie-college-inz-advies-participatieraad-woerden-mbt-beleid-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00246-rib-reactie-college-inz-advies-participatieraad-woerden-mbt-beleid-participatie-werk-en-inkomen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00216-rib-inzake-vervanging-e-mailsysteem-ict-licenties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00216-rib-inzake-vervanging-e-mailsysteem-ict-licenties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00268-rib-inzake-opgave-duurzame-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-juridische-status-winningsplan-papekop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-09541-vertragingsbericht-college-mbt-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-09541-vertragingsbericht-college-mbt-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-09541-vertragingsbericht-college-mbt-beantwoording-artikel-40-vragen-van-d66-inz-glas-voor-gas-pilot-aardgasvrije-wijk-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008366-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-opvang-ouderen-binnen-de-eigen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008366-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-opvang-ouderen-binnen-de-eigen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008366-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-opvang-ouderen-binnen-de-eigen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008365-schriftelijke-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-plan-van-aanpak-integratie-statushouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008365-schriftelijke-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-plan-van-aanpak-integratie-statushouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008365-schriftelijke-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-plan-van-aanpak-integratie-statushouders.pdf


 

61. 

 

17.008272 H.J. (Heerd Jan) Hoogeveen inzake 

beëindiging raadslidmaatschap (fractie D66)  

 

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

62. 17.008282 schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen 

RvO van ChristenUnie/SGP contractering en 

financiering drie landelijke instellingen sociaal domein  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

63. 17.008273 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

ChristenUnie/SGP inzake uitgeschreven jongeren 

(spookjongeren)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

64. 17.007822 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake Glas voor Gas  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

65. 17r.00244 rib beantwoording schriftelijk vragen ex 

artikel 40 vragen RvO van Inwonersbelangen inzake 

bouwkostenstijging renovatie stadhuis  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

66. 17r.00249 rv verordening tegemoetkoming 

meerkosten zorg gemeente Woerden 2017  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 24 mei 2017 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008272-hj-hoogeveen-inzake-beeindiging-raadslidmaatschap-fractie-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008272-hj-hoogeveen-inzake-beeindiging-raadslidmaatschap-fractie-d66.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008282-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-cusgp-inz-contractering-en-financiering-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008282-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-cusgp-inz-contractering-en-financiering-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008282-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-cusgp-inz-contractering-en-financiering-drie-landelijke-instellingen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008273-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inzake-uitgeschreven-jongeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008273-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inzake-uitgeschreven-jongeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-008273-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cusgp-inzake-uitgeschreven-jongeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-007822-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-glas-voor-gas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-007822-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-glas-voor-gas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00244-rib-beantw-schriftelijk-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-inwonersbelangen-inz-bouwkostenstijging-renovatie-stadhuis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00244-rib-beantw-schriftelijk-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-inwonersbelangen-inz-bouwkostenstijging-renovatie-stadhuis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00244-rib-beantw-schriftelijk-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-inwonersbelangen-inz-bouwkostenstijging-renovatie-stadhuis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00249-rv-verordening-tegemoetkoming-meerkosten-zorg-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00249-rv-verordening-tegemoetkoming-meerkosten-zorg-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
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