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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 15 december 2016 tot en met  
19 januari 2017 te behandelen zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17.000895 Stichting Landgoed Bredius en Stichting 

Hofstede Batestein inzake reactie op locatieonderzoek 

sociale woningbouw  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken 

bij agendapunt 8 (locatieonderzoek) in 

de vergadering van 19 januari 2017 

2.  17.001033 provincie Utrecht inzake vervolg en 

afronding onderzoek verkenning fusie 

recreatieschappen  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

3.  17.000990 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Inwonersbelangen over middelen en mogelijkheden 

buurtveiligheid  

Cie. Middelen – Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

4.  17.001004 burgerbrief inzake hondenbeleid Boekentuin 

Snel & Polanen  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt 9. hondenbeleid in de 

vergadering van 19 januari 2017 

5.  17.001179 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake huurwoningen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

6.  17.000767 Lokaal FNV inzake FNW advies aanpassing 

beleid Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

behandeling voorstellen m.b.t. 

participatie, werk en inkomen 

7.  17.000966 VNG ledenbrief inzake ledenraadpleging 

uitgangspunten CAO gemeenten 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

8.  17r.00001 rv notitie financial governance 2017  Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcommissie op 24 januari 2017 

9.  17.000911 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het 

CDA inzake vluchtheuvels Dorpsstraat in Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

10.  17.000768 CDA fractie inzake reactie college m.b.t. 

aanwezigheid verkeersvisieproces  

Cie. Middelen - Betrekken bij rib 

voortgang woerden zegt ja tenzij... 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000895-st-landgoed-bredius-en-st-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000895-st-landgoed-bredius-en-st-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000895-st-landgoed-bredius-en-st-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001033-provincie-utrecht-vervolg-en-afronding-onderzoek-verkenning-fusie-recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001033-provincie-utrecht-vervolg-en-afronding-onderzoek-verkenning-fusie-recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001033-provincie-utrecht-vervolg-en-afronding-onderzoek-verkenning-fusie-recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000990-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-middelen-en-mogelijkheden-buurtveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000990-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-middelen-en-mogelijkheden-buurtveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000990-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-over-middelen-en-mogelijkheden-buurtveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001004-burgerbrief-inzake-hondenbeleid-boekentuin-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001004-burgerbrief-inzake-hondenbeleid-boekentuin-snel-en-polanen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001179-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-huurwoningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-001179-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-huurwoningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000767-lokaal-fnv-inz-fnv-advies-aanpassing-beleid-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000767-lokaal-fnv-inz-fnv-advies-aanpassing-beleid-fermwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000966-vng-ledenbrief-inz-ledenraadpleging-uitgangspunten-cao-gemeenten-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000966-vng-ledenbrief-inz-ledenraadpleging-uitgangspunten-cao-gemeenten-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00001-rv-notitie-financial-governance-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000911-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-vluchtheuvels-dorpsstraat-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000911-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-vluchtheuvels-dorpsstraat-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000768-cda-fractie-inz-reactie-college-mbt-aanwezigheid-verkeersvisieproces.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000768-cda-fractie-inz-reactie-college-mbt-aanwezigheid-verkeersvisieproces.pdf


11.  17.000868 Natuur en Milieu Utrecht inzake concrete 

duurzaamheidsdoelstellingen en prestatie afspraken 

met woningcorporaties en huurdersorganisaties  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

12.  17.000871 Buurtcomité Geestdorp inzake erratum op 

zienswijze ontwerp bestemmingsplan begraafplaats 

Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

13.  17.000816 Stadshart inzake huidige situatie initiatief 

ontwikkeling Rie Theater  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

14.  17.000744 Buurtcomité Geestdorp inzake zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

15.  17.000574 burgerbrief inzake klacht vuurwerkoverlast 

omgeving Nassaupark / Oranjepark te Harmelen  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

16.  17.000589 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake veiligheid Woerden  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

17.  17.000712 De Tournoyruiters inzake zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

18.  17.00637 Gereformeerde gemeente Woerden inzake 

zienswijze ontwerp bestemmingsplan begraafplaats 

Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

19.  17.000713 Manege Morgenstond inzake zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

20.  17u.01224 vertragingsbericht college van B&W inzake 

uitstel beantwoording ex artikel 40 vragen RvO van 

ChristenUnie/SGP mbt ontwikkelen begraafplaats en 

crematorium Rijnhof  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

21.  16.027027 gemeenteraad Zoetermeer inzake motie 

geen dubbel werk accountants in geval van verbonden 

partijen  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van de Auditcommissie van 

24 januari 2017 

22.  17.000460 schriftelijke vragen ex artikel 40 rvo van cda 

inzake verkeerssituatie Leidsestraatweg  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000868-natuur-en-milieu-utrecht-inz-concrete-duurzaamheidsdoelstellingen-en-afspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000868-natuur-en-milieu-utrecht-inz-concrete-duurzaamheidsdoelstellingen-en-afspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000868-natuur-en-milieu-utrecht-inz-concrete-duurzaamheidsdoelstellingen-en-afspraken-met-woningcorporaties-en-huurdersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000871-buurtcomite-geestdorp-inzake-erratum-op-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000871-buurtcomite-geestdorp-inzake-erratum-op-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000871-buurtcomite-geestdorp-inzake-erratum-op-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-stadshart-inzake-huidige-situatie-initiatief-ontwikkeling-rie-theater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-stadshart-inzake-huidige-situatie-initiatief-ontwikkeling-rie-theater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000744-a-buurtcomite-geestdorp-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000744-a-buurtcomite-geestdorp-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000574-a-burgerbrief-inz-klacht-vuurwerkoverlast-omgeving-nassaupark-en-oranjepark-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000574-a-burgerbrief-inz-klacht-vuurwerkoverlast-omgeving-nassaupark-en-oranjepark-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000589-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-veiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000589-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-veiligheid-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000712-a-de-tournoyruiters-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000712-a-de-tournoyruiters-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-00637-a-gereformeerde-gemeente-woerden-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-00637-a-gereformeerde-gemeente-woerden-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-00637-a-gereformeerde-gemeente-woerden-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000713-a-manege-morgenstond-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000713-a-manege-morgenstond-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-01224-vertragingsbericht-college-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-cusgp-mbt-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-01224-vertragingsbericht-college-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-cusgp-mbt-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-01224-vertragingsbericht-college-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-cusgp-mbt-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-01224-vertragingsbericht-college-inzake-uitstel-beantwoording-artikel-40-vragen-cusgp-mbt-ontwikkelen-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-027027-gemeenteraad-zoetermeer-inz-motie-geen-dubbel-werk-accountants-in-geval-van-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-027027-gemeenteraad-zoetermeer-inz-motie-geen-dubbel-werk-accountants-in-geval-van-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-027027-gemeenteraad-zoetermeer-inz-motie-geen-dubbel-werk-accountants-in-geval-van-verbonden-partijen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000460-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-inzake-verkeerssituatie-leidsestraatweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000460-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-inzake-verkeerssituatie-leidsestraatweg.pdf


23.  17.000434 burgerbrief inzake zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(via zienswijzenrapportage) 

24.  17.000459 burgerbrief inzake toegankelijkheid van de 

nieuwe Syntus bussen van Setra voor gehandicapten 

en ouderen  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

25.  17.000591 FNV Zorg en Welzijn inzake WMO checklist 

huishoudelijke verzorging / thuiszorg  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

26.  17.000465 VNG ledenbrief inzake hulpmiddelen van 

thuiswonende cliënten met wlz-indicatie  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

27.  17.000631 brief vanuit college van B&W inzake proces 

en participatierol werkgroep verkeersvisie  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

28.  17.000346 diverse bewoners De Kanis reactie op 

enquete Kavelpad  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en raad informeren 

29.  16.026834 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

CU/SGP inzake terugkeer ex-gevangenen in 

Woerdense samenleving  

Cie. Welzijn - ter afdoening in handen 

stellen van B&W en raad informeren 

30.  17.000381 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake geslachtsregistratie  

Cie. Welzijn - ter afdoening in handen 

stellen van B&W en raad informeren 

31.  16.026367 VNG-ledenbrief inzake accountantscontrole 

2016  

Cie. Middelen - behandelen in de 

vergadering van de Auditcommissie van 

24 januari 2017 

32.  17.000258 Stichting Landgoed Bredius en Stichting 

Hofstede Batestein inz reactie op locatieonderzoek 

versnelling sociale woningbouw  

Cie. Middelen - desgewenst betrekken 

bij agendapunt 8 van de vergadering van 

17 januari 2017 

33.  16.026830 Stichting Gilde Woerden inz 

handtekeningenactie "In de molen hoort een molenaar"  

Cie. Ruimte - desgewenst betrekken bij 

agendapunt 8 van de vergadering van 

19 januari 2017 

34.  16.026953 burgerbrief inz vraag of de oude 

Gereformeerde Kerk een gemeentemonument kan 

worden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000434-a-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000434-a-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000459-a-burgerbrief-inzake-toegankelijkheid-van-de-nieuwe-syntus-bussen-van-setra-voor-gehandicapten-en-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000459-a-burgerbrief-inzake-toegankelijkheid-van-de-nieuwe-syntus-bussen-van-setra-voor-gehandicapten-en-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000459-a-burgerbrief-inzake-toegankelijkheid-van-de-nieuwe-syntus-bussen-van-setra-voor-gehandicapten-en-ouderen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000591-fnv-zorg-en-welzijn-inz-wmo-checklist-huishoudelijke-verzorging-thuiszorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000591-fnv-zorg-en-welzijn-inz-wmo-checklist-huishoudelijke-verzorging-thuiszorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000465-vng-ledenbrief-inzake-hulpmiddelen-van-thuiswonende-clienten-met-wlz-indicatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000465-vng-ledenbrief-inzake-hulpmiddelen-van-thuiswonende-clienten-met-wlz-indicatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-vanuit-college-van-bw-inzake-proces-en-participatierol-werkgroep-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-vanuit-college-van-bw-inzake-proces-en-participatierol-werkgroep-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000346-burgerbrief-diverse-bewoners-de-kanis-reactie-op-enquete-kavelpad-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000346-burgerbrief-diverse-bewoners-de-kanis-reactie-op-enquete-kavelpad-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026834-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026834-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026834-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-terugkeer-ex-gevangenen-in-woerdense-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000381-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-geslachtsregistratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000381-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-geslachtsregistratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026367-vng-ledenbrief-accountantscontrole-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026367-vng-ledenbrief-accountantscontrole-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000258-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000258-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-000258-stichting-landgoed-bredius-en-stichting-hofstede-batestein-inz-reactie-op-locatieonderzoek-versnelling-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026830-gilde-woerden-inz-handtekeningenactie-in-de-molen-hoort-een-molenaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026830-gilde-woerden-inz-handtekeningenactie-in-de-molen-hoort-een-molenaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026953-burgerbrief-inz-vraag-of-de-oude-gereformeerde-kerk-een-gemeentemonument-kan-worden-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026953-burgerbrief-inz-vraag-of-de-oude-gereformeerde-kerk-een-gemeentemonument-kan-worden-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026953-burgerbrief-inz-vraag-of-de-oude-gereformeerde-kerk-een-gemeentemonument-kan-worden-web.pdf


35.  16R.00803 rib inzet drone tijdens jaarwisseling 2016-

2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

36.  16.026677 Omgevingsdienst Utrecht reactie op 

ingediende zienswijze m.b.t. kadernota OdrU 2018 en 

informatie voorbereidingen Omgevingswet  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

37.  16.026755 burgerbrief reactie op plannen inzake 

Kamerik NOII als potentiële locatie voor sociale 

woningbouw  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

38.  16.026833 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het 

CDA inzake herontwikkeling Brediusboerderij  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

39.  16.026642 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake hulp aan jongeren van 18-23 jaar  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

40.  16.026816 burgerbrief herhaald verzoek plaatsen 

Gereformeerde Kerk Dorpsstraat 185 Harmelen op 

gemeentelijke monumentenlijst  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

41.  16.026628 motie gemeente Rheden inzake voornemen 

wetswijziging rekenkamercommissie  

Cie. Middelen - behandeling overlaten 

aan individuele fracties 

42.  16r.00795 rv zienswijze kadernota 2018 VRU en 

tweede wijziging programmabegroting 2016 VRU  

Cie. Middelen - hamerstuk in de 

raadsvergadering van 26 januari 2017 

43.  16.026604 Raad van State inzake beroep niet tijdig 

beslissen bestemmingsplan Meije 300  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

44.  16r.00774 rv voorstel wijziging programma 3 Sociaal 

Domein programmabegroting 2017-2020  

Cie. Welzijn - behandelen in de 

vergadering van 18 januari 2017 

45.  16.026593 brief provincie Utrecht over besluit aard 

begrotingstoezicht 2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

46.  16r.00776 rib inzake brochure Burgernet update  Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

47.  16r.00789 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake stand van zaken 

Cattenbroekerplas  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00803-rib-inzet-drone-tijdens-jaarwisseling-2016-2017-flexibel-cameratoezicht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00803-rib-inzet-drone-tijdens-jaarwisseling-2016-2017-flexibel-cameratoezicht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026677-odru-reactie-op-ingediende-zienswijze-mbt-kadernota-2018-en-informatie-voorbereidingen-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026677-odru-reactie-op-ingediende-zienswijze-mbt-kadernota-2018-en-informatie-voorbereidingen-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026677-odru-reactie-op-ingediende-zienswijze-mbt-kadernota-2018-en-informatie-voorbereidingen-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026755-burgerbrief-reactie-op-plannen-inzake-kamerik-noii-als-potentiele-locatie-voor-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026755-burgerbrief-reactie-op-plannen-inzake-kamerik-noii-als-potentiele-locatie-voor-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026755-burgerbrief-reactie-op-plannen-inzake-kamerik-noii-als-potentiele-locatie-voor-sociale-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026833-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cda-inzake-herontwikkeling-brediusboerderij-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026833-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-cda-inzake-herontwikkeling-brediusboerderij-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026642-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026642-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inz-hulp-aan-jongeren-van-18-23-jaar-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026816-burgerbrief-herhaald-verzoek-plaatsen-gereformeerde-kerk-dorpsstraat-185-harmelen-op-gemeentelijke-monumentenlijst-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026816-burgerbrief-herhaald-verzoek-plaatsen-gereformeerde-kerk-dorpsstraat-185-harmelen-op-gemeentelijke-monumentenlijst-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026816-burgerbrief-herhaald-verzoek-plaatsen-gereformeerde-kerk-dorpsstraat-185-harmelen-op-gemeentelijke-monumentenlijst-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026628-motie-gemeente-rheden-inzake-voornemen-wetswijziging-rekenkamercommissie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026628-motie-gemeente-rheden-inzake-voornemen-wetswijziging-rekenkamercommissie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00795-rv-zienswijze-kadernota-2018-vru-en-tweede-wijziging-programmabegroting-2016-vru-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00795-rv-zienswijze-kadernota-2018-vru-en-tweede-wijziging-programmabegroting-2016-vru-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026604-stukken-inz-beroep-b-j-j-uijterlinde-e-a-inz-niet-tijdig-beslissen-bestemmingsplan-meije-300-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16-026604-stukken-inz-beroep-b-j-j-uijterlinde-e-a-inz-niet-tijdig-beslissen-bestemmingsplan-meije-300-web.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00774-rv-voorstel-wijziging-programma-3-sociaal-domein-programmabegroting-2017-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00774-rv-voorstel-wijziging-programma-3-sociaal-domein-programmabegroting-2017-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026593-brief-provincie-utrecht-over-besluit-aard-begrotingstoezicht-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026593-brief-provincie-utrecht-over-besluit-aard-begrotingstoezicht-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00776-rib-inzake-brochure-burgernet-update-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00789-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-inz-stand-van-zaken-cattenbroekerplas-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00789-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-inz-stand-van-zaken-cattenbroekerplas-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00789-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-inz-stand-van-zaken-cattenbroekerplas-merged.pdf


48.  16.026494 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO d66 

inzake afwijzing aanvraag horecabestemming 

Middelland  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

49.  16.026165 schriftelijke vragen ex artikel 40 RVO van 

ChristenUnie/SGP inzake ontwikkelen van 

begraafplaats en crematorium Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

50.  16r.00793 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van LijstvanderDoes inzake knotten van 

wilgen langs Molenvlietbaan  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

51.  16r.00779 rib schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Progressief Woerden inzake ondergrondse container 

Selma Lagerlofweg  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

52.  16r.00794 rib stand van zaken ontwikkelingen bij 

Careyn na rapportage van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

53.  16r.00792b rib inzake onderzoeksrapportage gokken en 

gamen onder jongeren in de gemeente Woerden 

(Nuchter Verstand)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

54.  16r.00762 rib update economisch actieplan de 

kloppende economie 2016 e.v.  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

55.  16r.00786 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van CU/SGP inzake brief dokter Bosman 

mbt inkoop JGGZ 2017  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

56.  16.026104 GGD regio Utrecht inzake kadernota 2018 

GGDrU  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

57.  16.026407 Minkema college inzake besluit 

herpositionering Minkema college  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

58.  16.026222 mevrouw J. (Janet) Buerman inzake 

afscheid als fractieassistent bij STERK Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

59.  16.025942 VNG ledenbrief inzake vacatures in 

beleidscommissie Europa en Internationaal  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026494-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-d66-inz-afwijzing-aanvraag-horecabestemming-middelland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026494-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-d66-inz-afwijzing-aanvraag-horecabestemming-middelland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026165-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-van-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026165-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-van-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026165-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-ontwikkelen-van-begraafplaats-en-crematorium-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00793-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-knotten-van-wilgen-langs-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00793-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-knotten-van-wilgen-langs-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00793-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-inzake-knotten-van-wilgen-langs-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00779-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-ondergrondse-container-selma-lagerlofweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00779-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-ondergrondse-container-selma-lagerlofweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00779-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-pw-inz-ondergrondse-container-selma-lagerlofweg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00794-rib-stand-van-zaken-ontwikkelingen-bij-careyn-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00794-rib-stand-van-zaken-ontwikkelingen-bij-careyn-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00794-rib-stand-van-zaken-ontwikkelingen-bij-careyn-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00792b-rib-inz-onderzoeksrapportage-gokken-en-gamen-onder-jongeren-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00792b-rib-inz-onderzoeksrapportage-gokken-en-gamen-onder-jongeren-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00792b-rib-inz-onderzoeksrapportage-gokken-en-gamen-onder-jongeren-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00762-rib-update-economisch-actieplan-de-kloppende-economie-2016-e-v-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00762-rib-update-economisch-actieplan-de-kloppende-economie-2016-e-v-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00786-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-brief-dokter-bosman-mbt-inkoop-jggz-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00786-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-brief-dokter-bosman-mbt-inkoop-jggz-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00786-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inz-brief-dokter-bosman-mbt-inkoop-jggz-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026104-ggd-regio-utrecht-inz-kadernota-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026104-ggd-regio-utrecht-inz-kadernota-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026407-minkema-college-inzake-besluit-herpositionering-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026407-minkema-college-inzake-besluit-herpositionering-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026222-mevrouw-j-buerman-inz-afscheid-als-fractieassistent-bij-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026222-mevrouw-j-buerman-inz-afscheid-als-fractieassistent-bij-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-025942-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-in-beleidscommissie-europa-en-internationaal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-025942-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-in-beleidscommissie-europa-en-internationaal.pdf


60.  16.026289 burgerbrief inzake kavelpad Kanis: eerst 

bezinnen dan pas beginnen  

Cie. Ruimte - desgewenst betrekken bij 

behandeling raadsvoorstel ter zake in de 

raadsvergadering van 21 december 

2016 

61.  16.025978 VNG ledenbrief inzake boomfeestdag 22 

maart 2017  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

62.  16.026105 GGD regio Utrecht inzake vastgestelde 

gewijzigde begroting 2016-2 GGDrU  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W  

63.  16.026106 GGD regio Utrecht verzoek om zienswijze 

ontschotte en gezamenlijke gefinancierde 

jeugdgezondheidszorg (JGZ)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

64.  16r.00781 rib nota gezondheidsbeleid en monitor jeugd 

voortgezet onderwijs  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

65.  16r.00760 rib inzake voortgang acties 

samenwerkingsconvenant Hofpoort ziekenhuis en 

deelname pilot zorgpension  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

66.  16.026253 Minkema college inzake bestuursverslag en 

jaarrekening 2015  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

67.  16.026252 ID College inzake jaarverslag 2015, samen 

ondernemen  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

68.  16r.00804 rv bekrachtiging geheimhouding 

overeenkomsten kavelpad Kanis  

Ruimte – agenderen in de 

raadsvergadering van 21 december 

2016 (bijlage in de kluis) 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026289-burgerbrief-inzake-kavelpad-kanis-eerst-bezinnen-dan-pas-beginnen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026289-burgerbrief-inzake-kavelpad-kanis-eerst-bezinnen-dan-pas-beginnen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-025978-vng-ledenbrief-inzake-boomfeestdag-22-maart-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-025978-vng-ledenbrief-inzake-boomfeestdag-22-maart-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026105-ggd-regio-utrecht-inz-vastgestelde-gewijzigde-begroting-2016-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026105-ggd-regio-utrecht-inz-vastgestelde-gewijzigde-begroting-2016-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026106-ggd-regio-utrecht-verzoek-om-zienswijze-ontschotte-en-gezamenlijke-gefinancierde-jgz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026106-ggd-regio-utrecht-verzoek-om-zienswijze-ontschotte-en-gezamenlijke-gefinancierde-jgz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026106-ggd-regio-utrecht-verzoek-om-zienswijze-ontschotte-en-gezamenlijke-gefinancierde-jgz.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00781-rib-nota-gezondheidsbeleid-en-monitor-jeugd-vo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00781-rib-nota-gezondheidsbeleid-en-monitor-jeugd-vo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00760-rib-inz-voortgang-acties-samenwerkingsconvenant-hofpoort-ziekenhuis-en-deelname-pilot-zorgpension.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00760-rib-inz-voortgang-acties-samenwerkingsconvenant-hofpoort-ziekenhuis-en-deelname-pilot-zorgpension.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00760-rib-inz-voortgang-acties-samenwerkingsconvenant-hofpoort-ziekenhuis-en-deelname-pilot-zorgpension.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026253-minkema-college-inzake-bestuursverslag-en-jaarrekening-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026253-minkema-college-inzake-bestuursverslag-en-jaarrekening-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026252-id-college-inz-jaarverslag-2015-samen-ondernemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16-026252-id-college-inz-jaarverslag-2015-samen-ondernemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00804-rv-bekrachtiging-geheimhouding-overeenkomsten-kavelpad-kanis-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00804-rv-bekrachtiging-geheimhouding-overeenkomsten-kavelpad-kanis-1.pdf

	Voorstel aan de raad
	Overzicht Ingekomen stukken

