
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie (raadsgriffie@woerden.nl en via 0348-
428805).     

GEMEENTERAAD 
 
 

U I T N O D I G I N G 
 

Voor de vergadering van de gemeenteraad die gehouden zal worden: 

 

Datum : donderdag 28 september 2017 / reservedatum 2 oktober 2017 

Plaats :  raadzaal in pand De Bleek 7 

Tijdstip : 20.00 uur  

 

A G E N D A  
 

1. Opening en mededelingen 
 

2. a. Installatie  
- mevrouw L.P.T. (Lenie) van Leeuwen – van der Horst (LijstvanderDoes) 
- mevrouw S.A. (Simone) Onrust (VVD) 
- de heer J.A. (Anne) Berkheij (Progressief Woerden) 
als fractie-assistenten 
 
b. Afleggen eed door de heer N.N.W. (Niels) Strijk als stagiair op de griffie 
 

3. Vaststellen agenda 
 

4. Vragenhalfuur voor raadsleden 
 

5. 
 

Vaststellen besluitenlijsten van de openbare raadsvergaderingen d.d. 22 juni en 29 juni 
2017 en van de besloten raadsvergadering d.d. 29 juni 2017 
 

6. Vaststellen van de wijze van afdoening van ingekomen stukken 
 

7. 
 

Hamerstukken (besluiten zonder debat) 
 

8. 
 

Toelichting programmabegroting 2018 door college 
De heer Haring zal als wethouder Financiën een korte mondelinge toelichting geven op de 
programmabegroting 2018. 
 

9. Raadsvoorstel (17R.00773) inzake verlening ontheffing vereiste van ingezetenschap 
wethouder I.A.M. (Ivo) ten Hagen 

Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

10. Raadsvoorstel (17R.00396) inzake verkeersvisie Woerden 2030 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

11. Raadsvoorstel (17R.00677) inzake onderzoeksopdracht Westelijke Randweg 
Woerden 
Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

12. Raadsvoorstel (17R.00702) inzake opgave duurzame samenleving 

Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. 
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Woerden, 21 september 2017 
 
 
De voorzitter, 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

13. Raadsvoorstel (17R.00626) inzake Bestuursrapportage 2017  
Voor de behandeling is het gehele college uitgenodigd. 

 
14. Raadsvoorstel (17R.00360) inzake koopgarantieregeling en instellen Reserve 

Volkshuisvesting 

Voor de behandeling is wethouder Stolk uitgenodigd. 
 

15. Raadsvoorstel (17R.00612) inzake wensen en bedenkingen t.a.v. toetreding ICT-
coöperatie Beware  
Voor de behandeling is wethouder Ten Hagen uitgenodigd. 
 

16. Sluiting 


