
 
Voorstel aan de raad 
 17R.00785 
 
 
 
 
 
Datum: 28 september 2017 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 16 juni tot en met 21 september 2017 te behandelen zoals 
voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17r.00708 rib ter inzage legging en input 

gemeenteraad op gemeentelijk waterbeleidsplan 

2018-2022  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 26 oktober 2017 

2.  17r.00765 rv programmabegroting 2018-2021  Cie. Middelen - Behandelen volgens 

vastgestelde procedure 

3.  17r.00774 rib evenementenbeleid gemeente woerden 

2017  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 26 oktober 2017 

4.  17r.00752 rib strategie regionale samenwerking  Cie. Middelen - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 26 oktober 2017 

5.  17.019009 V.O.F. Pike & Barry verzoek 

beleidswijziging n.a.v. constatering alcoholgebruik 

door Boa in horecagelegenheid  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

6.  17.018942 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Inwonersbelangen inzake wettelijke basis voor 

voorlopige maatregelen  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

7.  17r.00735 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

verordening gegevensbescherming  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

8.  17r.00764 beantwoording rondvraag van Progressief 

Woerden uit de commissie d.d. 16 mei 2017 inzake 

stand van zaken zwemdiploma's in het basisonderwijs  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-343) 

9.  17.019058 burgerbrief inzake verzoek maaien bermen 

nabij Leeuwenbrug en Schoolbrug in Kamerik  

 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00708-rib-ter-inzage-legging-en-input-gemeenteraad-op-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00708-rib-ter-inzage-legging-en-input-gemeenteraad-op-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00708-rib-ter-inzage-legging-en-input-gemeenteraad-op-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00765-rv-programmabegroting-2018-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00774-rib-evenementenbeleid-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00774-rib-evenementenbeleid-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00752-rib-strategie-regionale-samenwerking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019009-vof-pike-barry-verzoek-beleidswijziging-nav-constatering-alcoholgebruik-door-boa-in-horecagelegenheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019009-vof-pike-barry-verzoek-beleidswijziging-nav-constatering-alcoholgebruik-door-boa-in-horecagelegenheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019009-vof-pike-barry-verzoek-beleidswijziging-nav-constatering-alcoholgebruik-door-boa-in-horecagelegenheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018942-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018942-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018942-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-wettelijke-basis-voor-voorlopige-maatregelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00735-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-christenuniesgp-inzake-verordening-gegevensbescherming-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00735-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-christenuniesgp-inzake-verordening-gegevensbescherming-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00735-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-christenuniesgp-inzake-verordening-gegevensbescherming-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00764-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-commissie-16-mei-2017-inz-stand-van-zaken-zwemdiplomas-basisonderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00764-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-commissie-16-mei-2017-inz-stand-van-zaken-zwemdiplomas-basisonderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00764-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-commissie-16-mei-2017-inz-stand-van-zaken-zwemdiplomas-basisonderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019058-burgerbrief-inzake-verzoek-maaien-bermen-nabij-leeuwenbrug-en-schoolbrug-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019058-burgerbrief-inzake-verzoek-maaien-bermen-nabij-leeuwenbrug-en-schoolbrug-in-kamerik.pdf


10.  17r.00681 rib verkoop gemeentelijke woning 

Barwoutswaarder 35  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

11.  17r.00760 rib stand van zaken ontwikkelingen 

Defensie-eiland  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

12.  17r.00754 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van de VVD inzake 

verkeersproblematiek op sportpark Cromwijck  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

13.  17.019008 VNG ledenbrief inzake deltaplan 2017 

onderdeel ruimtelijke adaptatie  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

14.  17.019010 FNV Senioren 'Het Groene Hart Woerden' 

inzake aandacht voor zorg, werk en inkomen in het 

sociaal domein mbt gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

15.  17r.00757 rv vaststelling bestemmingsplan 

Pastorielaantje in Kanis  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 21 september 2017 

16.  17r.00722 rv vaststelling bestemmingsplan Maurtishof  Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 21 september 2017 

17.  17r.00746 rv vaststelling bestemmingsplan Jan 

Steenstraat  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 21 september 2017 

18.  17r.00749 rv wijziging APV artikel om afhaalbalies 

expliciet op te nemen als vergunningsplichtige 

openbare inrichtingen  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

vergadering van 26 oktober 2017 

19.  17.018932 burgerbrief verzoek naleving 

bestemmingsplan project A12 BRAVO 8 inzake 

afsluiten Utrechtsestraatweg en Veldhuizerweg  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

20.  17.018874 bewonersbrief verzoek aandacht voor 

sturing mislukte CPO-project voor senioren in Kamerik 

Noordoost (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

21.  17.018899 atletiekvereniging Clytoneus inzake 

financiële gevolgen sportverenigingen nav bespreken 

keuze toepassen infill materiaal kunstgrasvelden  

 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

raadsinformatiebijeenkomst ter zake 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00681-rib-verkoop-gemeentelijke-woning-barwoutswaarder-35.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00681-rib-verkoop-gemeentelijke-woning-barwoutswaarder-35.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00760-rib-stand-van-zaken-ontwikkelingen-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00760-rib-stand-van-zaken-ontwikkelingen-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblematiek-op-sportpark-cromwijck-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblematiek-op-sportpark-cromwijck-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblematiek-op-sportpark-cromwijck-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019008-vng-ledenbrief-inzake-deltaplan-2017-onderdeel-ruimtelijke-adaptatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019008-vng-ledenbrief-inzake-deltaplan-2017-onderdeel-ruimtelijke-adaptatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019010-fnv-senioren-het-groene-hart-woerden-inz-verzoek-aandacht-voor-zorg-werk-en-inkomen-sociaal-domein-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019010-fnv-senioren-het-groene-hart-woerden-inz-verzoek-aandacht-voor-zorg-werk-en-inkomen-sociaal-domein-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-019010-fnv-senioren-het-groene-hart-woerden-inz-verzoek-aandacht-voor-zorg-werk-en-inkomen-sociaal-domein-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00757-rv-vaststelling-bestemmingsplan-pastorielaantje-in-kanis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00757-rv-vaststelling-bestemmingsplan-pastorielaantje-in-kanis-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00722-rv-vaststelling-bestemmingsplan-maurtishof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00746-rv-vaststelling-bestemmingsplan-jan-steenstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00746-rv-vaststelling-bestemmingsplan-jan-steenstraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00749-rv-wijziging-apv-artikel-om-afhaalbalies-expliciet-op-te-nemen-als-vergunningsplichtige-openbare-inrichtingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00749-rv-wijziging-apv-artikel-om-afhaalbalies-expliciet-op-te-nemen-als-vergunningsplichtige-openbare-inrichtingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00749-rv-wijziging-apv-artikel-om-afhaalbalies-expliciet-op-te-nemen-als-vergunningsplichtige-openbare-inrichtingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018932-burgerbrief-verzoek-naleving-bestemmingsplan-project-a12-bravo-8-inzake-afsluiten-utrechtsestraatweg-en-veldhuizerweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018932-burgerbrief-verzoek-naleving-bestemmingsplan-project-a12-bravo-8-inzake-afsluiten-utrechtsestraatweg-en-veldhuizerweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018932-burgerbrief-verzoek-naleving-bestemmingsplan-project-a12-bravo-8-inzake-afsluiten-utrechtsestraatweg-en-veldhuizerweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018874-bewonersbrief-verzoek-aandacht-voor-sturing-mislukte-cpo-project-voor-senioren-in-kamerik-noordoost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018874-bewonersbrief-verzoek-aandacht-voor-sturing-mislukte-cpo-project-voor-senioren-in-kamerik-noordoost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018874-bewonersbrief-verzoek-aandacht-voor-sturing-mislukte-cpo-project-voor-senioren-in-kamerik-noordoost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018899-atletiekvereniging-clytoneus-inzake-financiele-gevolgen-sportverenigingen-nav-keuze-toepassen-infill-materiaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018899-atletiekvereniging-clytoneus-inzake-financiele-gevolgen-sportverenigingen-nav-keuze-toepassen-infill-materiaal-kunstgrasvelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018899-atletiekvereniging-clytoneus-inzake-financiele-gevolgen-sportverenigingen-nav-keuze-toepassen-infill-materiaal-kunstgrasvelden.pdf


22.  17.018900 e-mail bericht van wethouder Stolk inzake 

status rapport Sweco over reductie verkeersintensiteit 

Boerendijk  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

23.  17.018903 burgerbrief inzake krantenbericht 

'straatnaamborden in braille in Grave' uit De 

Gelderlander d.d. 15 september 2017  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

24.  17.018765 brief wethouder Ten Hagen inzake verzoek 

ontheffing woonplaatsvereiste  

In handen stellen Presidium en de raad 

informeren 

25.  17.018100 VNG ledenbrief stand van zaken 

gemeentelijk woonbeleid  

Cie. Ruimte - Ter zake betrekken bij 

jaargesprek wonen 

26.  17r.00737 rib toetreding Wijk bij Duurstede en 

Utrechtse Heuvelrug tot de U10 samenwerking  

Cie. Middelen - Betrekken bij bespreking 

regionale samenwerking 

27.  17r.00709 rib toezegging subsidie provincie Zuid-

Holland voor samenwerkingsverband Alphen a/d Rijn, 

regio Midden-Holland en woerden  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar 

agendacommissie van 21 september 2017 

28.  17r.00736 rv statutenwijziging Minkema college  Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 28 september 2017 

29.  17.018657 VNG ledenbrief inzake wetswijziging in 

afbakening persoonlijke verzorging voor jeugdigen per 

1 januari 2018  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

30.  17r.00725 rib notitie plan van aanpak wachttijden 

jeugdhulp Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

31.  17.018693 VNG ledenbrief inzake informatie over 

hulpmiddelen n.a.v. ramp op Sint Maarten, Sint 

Eustatius en Saba  

Cie. Middelen - Overlaten aan de 

individuele fracties 

32.  17.018653 VNG ledenbrief inzake kernbeleid 

veiligheid 2017  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 

debat veiligheid in de vergadering van 19 

september 2017 

33.  17.018544 brief gemeente Etten-Leur aan Raad van 

Commissarissen van de Bank Nederlandse 

Gemeenten inzake inkomen voorzitter  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018900-email-bericht-wethouder-stolk-inzake-status-rapport-sweco-reductie-verkeersintensiteit-boerendijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018900-email-bericht-wethouder-stolk-inzake-status-rapport-sweco-reductie-verkeersintensiteit-boerendijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018900-email-bericht-wethouder-stolk-inzake-status-rapport-sweco-reductie-verkeersintensiteit-boerendijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018903-burgerbrief-inzake-krantenbericht-straatnaamborden-in-braille-in-grave-uit-de-gelderlander-dd-15-sept.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018903-burgerbrief-inzake-krantenbericht-straatnaamborden-in-braille-in-grave-uit-de-gelderlander-dd-15-sept.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018903-burgerbrief-inzake-krantenbericht-straatnaamborden-in-braille-in-grave-uit-de-gelderlander-dd-15-sept.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018765-brief-wethouder-ten-hagen-inzake-verzoek-ontheffing-woonplaatsvereiste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018765-brief-wethouder-ten-hagen-inzake-verzoek-ontheffing-woonplaatsvereiste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018100-vng-ledenbrief-stand-van-zaken-gemeentelijk-woonbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018100-vng-ledenbrief-stand-van-zaken-gemeentelijk-woonbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00737-rib-toetreding-wijk-bij-duurstede-en-utrechtse-heuvelrug-tot-de-u10-samenwerking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00737-rib-toetreding-wijk-bij-duurstede-en-utrechtse-heuvelrug-tot-de-u10-samenwerking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00709-rib-toezegging-subsidie-provincie-zuid-holland-voor-samenwerkingsverband-alphen-ad-rijn-regio-midden-holland-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00709-rib-toezegging-subsidie-provincie-zuid-holland-voor-samenwerkingsverband-alphen-ad-rijn-regio-midden-holland-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00709-rib-toezegging-subsidie-provincie-zuid-holland-voor-samenwerkingsverband-alphen-ad-rijn-regio-midden-holland-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00736-rv-statutenwijziging-minkema-college-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018657-vng-ledenbrief-inzake-wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018657-vng-ledenbrief-inzake-wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018657-vng-ledenbrief-inzake-wetswijziging-in-afbakening-persoonlijke-verzorging-voor-jeugdigen-per-1-jan-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00725-rib-notitie-plan-van-aanpak-wachttijden-jeugdhulp-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00725-rib-notitie-plan-van-aanpak-wachttijden-jeugdhulp-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018693-vng-ledenbrief-inzake-informatie-over-hulpmiddelen-nav-ramp-op-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018693-vng-ledenbrief-inzake-informatie-over-hulpmiddelen-nav-ramp-op-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018693-vng-ledenbrief-inzake-informatie-over-hulpmiddelen-nav-ramp-op-sint-maarten-sint-eustatius-en-saba.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018653-vng-ledenbrief-inzake-kernbeleid-veiligheid-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018653-vng-ledenbrief-inzake-kernbeleid-veiligheid-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018544-brief-gemeente-etten-leur-aan-raad-van-commissarissen-van-de-bank-nederlandse-gemeenten-inz-inkomen-voorzitter.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018544-brief-gemeente-etten-leur-aan-raad-van-commissarissen-van-de-bank-nederlandse-gemeenten-inz-inkomen-voorzitter.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018544-brief-gemeente-etten-leur-aan-raad-van-commissarissen-van-de-bank-nederlandse-gemeenten-inz-inkomen-voorzitter.pdf


34.  17.018656 mededeling wethouder Koster inzake 

voortgang spoedzorg (SEH en HAP) gemeente 

Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

35.  17.018416 uitnodiging van Vitras, Abrona en Kwintes 

om van gedachten te wisselen over de toekomst 

binnen het sociale domein  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

36.  17r.00734 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake 

organisatieprioriteiten  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

37.  17.018345 Bestuur Wijkplatform Snel & Polanen en 

Waterrijk inzake uitkomsten enquête recreatieplas 

Cattenbroekerplas  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

38.  17.018253 KNVG inzake seniorvriendelijk 

gemeentebeleid tbv gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

39.  17.018296 Vluchtelingenwerk West en Midden 

Nederland inzake actiepunten voor integratiebeleid 

vluchtelingen  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

40.  17R.00626 rv Bestuursrapportage 2017  Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 12 september 2017 

41.  17.018230 Reinier Kunst inzake beëindiging 

fractieassistentschap voor de VVD 

Cie. Middelen – Voor kennisgeving 

aannemen 

42.  17.018196 ontslagbrief lid commissie 

Bezwaarschriften gemeente Woerden per maart 2018  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

43.  17.018297 mevrouw Alian de Jong beëindiging 

fractieassistentschap voor Progressief Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

44.  17.018343 aanmelden mevrouw S.A. (Simone) Onrust 

als fractieassistent voor de VVD  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

45.  17r.00703 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake Buxus mot  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

46.  17r.00374 rib ontwikkelingen in de uitvoering van de 

onafhankelijke regieondersteuning  

Cie. Welzijn - voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-312) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018656-mededeling-wethouder-koster-inzake-voortgang-spoedzorg-seh-en-hap-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018656-mededeling-wethouder-koster-inzake-voortgang-spoedzorg-seh-en-hap-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018656-mededeling-wethouder-koster-inzake-voortgang-spoedzorg-seh-en-hap-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018416-uitnodiging-van-vitras-abrona-en-kwintes-om-van-gedachten-te-wisselen-over-de-toekomst-binnen-het-sociale-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018416-uitnodiging-van-vitras-abrona-en-kwintes-om-van-gedachten-te-wisselen-over-de-toekomst-binnen-het-sociale-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018416-uitnodiging-van-vitras-abrona-en-kwintes-om-van-gedachten-te-wisselen-over-de-toekomst-binnen-het-sociale-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00734-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-organisatieprioriteiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00734-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-organisatieprioriteiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00734-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-organisatieprioriteiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018345-bestuur-wijkplatform-sp-en-waterrijk-inzake-uitkomsten-enquete-recreatieplas-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018345-bestuur-wijkplatform-sp-en-waterrijk-inzake-uitkomsten-enquete-recreatieplas-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018345-bestuur-wijkplatform-sp-en-waterrijk-inzake-uitkomsten-enquete-recreatieplas-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018253-knvg-inzake-seniorvriendelijk-gemeentebeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018253-knvg-inzake-seniorvriendelijk-gemeentebeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018296-vluchtelingenwerk-west-en-midden-nederland-inzake-actiepunten-voor-integratiebeleid-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018296-vluchtelingenwerk-west-en-midden-nederland-inzake-actiepunten-voor-integratiebeleid-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018296-vluchtelingenwerk-west-en-midden-nederland-inzake-actiepunten-voor-integratiebeleid-vluchtelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-17r-00626-bestuursrapportage.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018196-ontslagbrief-lid-commissie-bezwaarschriften-gemeente-woerden-per-maart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018196-ontslagbrief-lid-commissie-bezwaarschriften-gemeente-woerden-per-maart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018297-mevrouw-alian-de-jong-beeindiging-fractieassistentschap-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018297-mevrouw-alian-de-jong-beeindiging-fractieassistentschap-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018343-aanmelden-mevr-sa-onrust-als-fractieassistent-voor-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018343-aanmelden-mevr-sa-onrust-als-fractieassistent-voor-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00703-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-buxusmot-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00703-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-buxusmot-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00374-rib-ontwikkelingen-in-de-uitvoering-van-de-onafhankelijke-regieondersteuning-merged.pdf


47.  17r.00451 rib jaarverslag handhaving 2016 en 

handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2017  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij 

agendapunt 11 in de vergadering van 12 

september 2017 

48.  17.017832 burgerbrief inzake gevaarlijke 

verkeerssituaties door rietgroei Kamerikse wetering 

nabij van Leeuwenbrug en Schoolbrug  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

49.  17r.00703 aangepast rv vaststellen ruimtelijk 

economische koers met uitvoeringsprogramma en 

raadsreactie op U10  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 21 september 2017 

50.  17.017914 jaarverslag Burgercomité 

Ontwikkelingssamenwerking 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

51.  17.017912 Loga ledenbrief inzake nieuwe leverancier 

HR21 opleidingen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

52.  17.017947 VNG ledenbrief inzake bevestiging 

contributiewijziging VNG 2018  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

53.  17.017716 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de VVD inzake verkeersproblemen Sportpark 

Cromwijck  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

54.  17r.00713 rib aanpassing hondenuitrenvelden Snel en 

Polanen inzake Steinhagenseweg en Boekentuin  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

55.  17.017711 Lokaal Netwerk FNV Groene Hart inzake 

10-puntenplan voor gemeenten - voor echte banen en 

een menswaardige samenleving  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

56.  17.017829 mededeling wethouder Koster inzake 

verklaring Careyn n.a.v. publicatie Algemeen Dagblad 

d.d. 12 augustus 2017  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

57.  17r.00416 rib resultaten cliëntervaringsonderzoek van 

Jeugd en Wmo  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (planning P-082) 

58.  17.017843 schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen 

van ChristenUnie/SGP inzake Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00451-rib-jaarverslag-handhaving-2016-en-handhavingsuitvoeringsprogramma-hup-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00451-rib-jaarverslag-handhaving-2016-en-handhavingsuitvoeringsprogramma-hup-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017832-burgerbrief-inzake-gevaarlijke-verkeerssituaties-door-rietgroei-kamerikse-wetering-nabij-van-leeuwenbrug-en-schoolbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017832-burgerbrief-inzake-gevaarlijke-verkeerssituaties-door-rietgroei-kamerikse-wetering-nabij-van-leeuwenbrug-en-schoolbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017832-burgerbrief-inzake-gevaarlijke-verkeerssituaties-door-rietgroei-kamerikse-wetering-nabij-van-leeuwenbrug-en-schoolbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00703-aangepast-rv-vaststellen-ruimtelijk-economische-koers-met-uitvoeringsprogramma-en-raadsreactie-op-u10-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00703-aangepast-rv-vaststellen-ruimtelijk-economische-koers-met-uitvoeringsprogramma-en-raadsreactie-op-u10-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00703-aangepast-rv-vaststellen-ruimtelijk-economische-koers-met-uitvoeringsprogramma-en-raadsreactie-op-u10-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017914-jaarverslag-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017914-jaarverslag-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017912-loga-ledenbrief-inzake-nieuwe-leverancier-hr21-opleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017912-loga-ledenbrief-inzake-nieuwe-leverancier-hr21-opleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017947-vng-ledenbrief-inzake-bevestiging-contributiewijziging-vng-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017947-vng-ledenbrief-inzake-bevestiging-contributiewijziging-vng-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017716-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblemen-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017716-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblemen-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017716-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verkeersproblemen-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00713-rib-aanpassing-hondenuitrenvelden-snel-en-polanen-steinhagenseweg-en-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00713-rib-aanpassing-hondenuitrenvelden-snel-en-polanen-steinhagenseweg-en-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017711-lokaal-netwerk-fnv-groene-hart-inz-10-puntenplan-voor-gemeenten-voor-echte-banen-en-een-menswaardige-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017711-lokaal-netwerk-fnv-groene-hart-inz-10-puntenplan-voor-gemeenten-voor-echte-banen-en-een-menswaardige-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017711-lokaal-netwerk-fnv-groene-hart-inz-10-puntenplan-voor-gemeenten-voor-echte-banen-en-een-menswaardige-samenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017829-mededeling-wethouder-koster-inzake-verklaring-careyn-nav-publicatie-algemeen-dagblad-dd-12-augustus-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017829-mededeling-wethouder-koster-inzake-verklaring-careyn-nav-publicatie-algemeen-dagblad-dd-12-augustus-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017829-mededeling-wethouder-koster-inzake-verklaring-careyn-nav-publicatie-algemeen-dagblad-dd-12-augustus-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00416-rib-resultaten-clientervaringsonderzoek-van-jeugd-en-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00416-rib-resultaten-clientervaringsonderzoek-van-jeugd-en-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017843-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017843-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017843-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-van-cusgp-inzake-algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.pdf


59.  17.017826 aanmelden de heer J.A.(Anne) Berkheij als 

fractieassistent voor Progressief Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

60.  17.017827 aanmelden de heer G.J. (Guus) van Bork 

als fractieassistent voor Progressief Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

61.  17r.00656 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake minimale 

hoogte gebouwen voor zendmasten  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

62.  17.018019 brief Rekenkamercommissie Woerden 

inzake monitor Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Betrekken bij agendapunt 

Ferm Werk in de vergadering van 13 

september 2017 

63.  17.017766 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Inwonersbelangen inzake overlast en criminaliteit 

Tournoysveld  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

64.  17.017209 memo van Concernzaken inzake 

bestuurlijke reactie accountantsrapport jaarrekening 

2016 gemeente Woerden  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcommissie van 6 september 2017 

65.  17r.00463 rib inzake discussiestuk op het gebied van 

veiligheid, preventie en gebiedsgericht werken  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 12 september 2017 

66.  17r.00714 rib rapport Doorakkers inzake plan van 

aanpak 'schuifruimte in relatie tot herstructurering van 

bedrijventerreinen in de gemeente Woerden'  

Cie. Ruimte - Betrekken bij de 

raadsinformatiebijeenkomst op 7 

september 2017 

67.  17r.00692 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA, Inwonersbelangen, 

LijstvanderDoes en ChristenUnie/SGP inzake 

rugstreeppad op Rijnhof  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

68.  17r.00655 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake 

aanwezigheid roestvrijstaal in zwembaden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

69.  17r.00309 rib grondprijsbrief 2017  

 

 

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017826-aanmelden-de-heer-ja-anne-berkheij-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017826-aanmelden-de-heer-ja-anne-berkheij-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017827-aanmelden-de-heer-gj-guus-van-bork-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017827-aanmelden-de-heer-gj-guus-van-bork-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00656-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-minimale-hoogte-gebouwen-voor-zendmasten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00656-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-minimale-hoogte-gebouwen-voor-zendmasten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00656-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inz-minimale-hoogte-gebouwen-voor-zendmasten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018019-brief-rekenkamercommissie-woerden-inzake-monitor-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-018019-brief-rekenkamercommissie-woerden-inzake-monitor-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017766-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017766-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017766-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-overlast-en-criminaliteit-tournoysveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017209-memo-van-concernzaken-inzake-bestuurlijke-reactie-accountantsrapport-jaarrekening-2016-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017209-memo-van-concernzaken-inzake-bestuurlijke-reactie-accountantsrapport-jaarrekening-2016-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017209-memo-van-concernzaken-inzake-bestuurlijke-reactie-accountantsrapport-jaarrekening-2016-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00463-rib-inzake-discussiestuk-op-het-gebied-van-veiligheid-preventie-en-gebiedsgericht-werken-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00463-rib-inzake-discussiestuk-op-het-gebied-van-veiligheid-preventie-en-gebiedsgericht-werken-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00714-rib-rapport-doorakkers-plan-van-aanpak-schuifruimte-irt-herstructurering-van-bedrijventerreinen-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00714-rib-rapport-doorakkers-plan-van-aanpak-schuifruimte-irt-herstructurering-van-bedrijventerreinen-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00714-rib-rapport-doorakkers-plan-van-aanpak-schuifruimte-irt-herstructurering-van-bedrijventerreinen-in-de-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00692-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-cda-ib-lvvd-en-cusgp-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00692-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-cda-ib-lvvd-en-cusgp-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00692-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-cda-ib-lvvd-en-cusgp-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00692-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-het-cda-ib-lvvd-en-cusgp-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00655-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00655-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00655-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00309-rib-grondprijsbrief-2017-merged.pdf


70.  17r.00707 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van de VVD inzake verordening 

Jeugdzorg en uitspraak voorzieningenrechter 

gemeente Geldermalsen  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

71.  17.017719 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Inwonersbelangen inzake organisatieprioriteiten  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

72.  17.017685 Workshop Factory inzake heroverwegen 

terrasvergunning buitenplaats De Blauwe Meije  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

73.  17r.00730 beantwoording rondvraag Progressief 

Woerden uit de commissie d.d. 16 maart 2017 inzake 

inzaaien van de Potterskade met bloemen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (afdoening T-329) 

74.  17.017505 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake Buxus mot  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

75.  17.017618 Stichting Vluchteling Studenten UAF 

inzake pamflet vluchtelingenbeleid tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

76.  17r.00612 rv wensen en bedenkingen tav toetreding 

ICT-cooperatie Beware  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 12 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

77.  17r.00682 rib proces uitvoering raadsbesluit keuze 

infill-materiaal ontwikkeling kunstgrasvelden  

Cie. Middelen - Betrekken bij de 

raadsinformatiebijeenkomst op 21 

september 2017 

78.  17r.000617 rib gemeentelijk veiligheidsbeeld eerste 

helft 2017 (criminaliteitscijfers)  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken in 

de vergadering van 12 september 2017 

(via de Agendacie.) 

79.  17r.00684 rv wijziging APV artikel met betrekking tot 

kampeermiddelen  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 28 september 2017 

80.  17r.00473 rv wijziging gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden in kader van 

toetreding gemeente De Ronde Venen  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 28 september 2017 

(via de Agendacie.) 

81.  17r.00625 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake fietsendiefstallen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00707-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00707-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00707-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00707-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017719-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-organisatieprioriteiten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017719-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-organisatieprioriteiten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017685-workshop-factory-inzake-heroverwegen-terrasvergunning-buitenplaats-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017685-workshop-factory-inzake-heroverwegen-terrasvergunning-buitenplaats-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00730-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-cie-d-d-16-maart-2017-inzake-inzaaien-van-de-potterskade-met-bloemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00730-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-cie-d-d-16-maart-2017-inzake-inzaaien-van-de-potterskade-met-bloemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00730-beantwoording-rondvraag-progressief-woerden-uit-de-cie-d-d-16-maart-2017-inzake-inzaaien-van-de-potterskade-met-bloemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017505-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-buxus-mot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017505-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-buxus-mot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017618-st-vluchteling-studenten-uaf-inzake-pamflet-vluchtelingenbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017618-st-vluchteling-studenten-uaf-inzake-pamflet-vluchtelingenbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017618-st-vluchteling-studenten-uaf-inzake-pamflet-vluchtelingenbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00612-rv-wensen-en-bedenkingen-tav-toetreding-ict-cooperatie-beware-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00612-rv-wensen-en-bedenkingen-tav-toetreding-ict-cooperatie-beware-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00682-rib-proces-uitvoering-raadsbesluit-keuze-infill-materiaal-ontwikkeling-kunstgrasvelden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00682-rib-proces-uitvoering-raadsbesluit-keuze-infill-materiaal-ontwikkeling-kunstgrasvelden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000617-rib-gemeentelijk-veiligheidsbeeld-eerste-helft-2017-criminaliteitscijfers-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000617-rib-gemeentelijk-veiligheidsbeeld-eerste-helft-2017-criminaliteitscijfers-merged-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00684-rv-wijziging-apv-artikel-met-betrekking-tot-kampeermiddelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00684-rv-wijziging-apv-artikel-met-betrekking-tot-kampeermiddelen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00473-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden-in-kader-van-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00473-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden-in-kader-van-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00473-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden-in-kader-van-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00625-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-fietsendiefstallen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00625-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-fietsendiefstallen-merged.pdf


82.  17r.00702 rv opgave duurzame samenleving incl. 

schema's  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 14 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

83.  17r.00677 rv onderzoeksopzet onderzoek Westelijke 

randweg A12 BRAVO 4  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 14 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

84.  17r.000613 rv Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 

programma- en productbegroting 2018  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 28 september 2017 

85.  17r.00657 rib schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van ChristenUnie/SGP inzake asbestdaken  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

86.  17r.00492 rib stand van zaken lange termijn agenda 

(LTA) inzake Ferm Werk  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 13 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

87.  17r.00691 rib rapportage Ferm Werk Q2 2017 

inclusief rapportages kwartaal in beeld  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 13 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

88.  17r.00493 rib begroting Ferm Werk 2018- 2021 n.a.v. 

zienswijzen gemeenten  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 13 september 2017 (via 

de Agendacie.) 

89.  17r.00653 rib communicatieplan WoerdenWijzer 2017 

(toegankelijkheid Sociaal Domein)  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

de raadsinformatiebijeenkomst van 7 

september 2017 (via de Agendacie.) 

90.  17r.00608 rv wijziging gemeenschappelijke regeling 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 28 september 2017 

91.  17.017206 VNG ledenbrief inzake statutenwijziging 

normalisering en CAO gemeenten na invoering Wet 

normalisering rechtspositie ambtenaren in 2020  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

92.  17.017145 VNG ledenbrief inzake duurzame 

toegankelijkheid digitale informatie en selectielijst 

2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

93.  17.017166 De heer (Gerard) C.H. van der Lit inzake 

beëindiging fractieassistentschap voor Progressief 

Woerden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00702-rv-opgave-duurzame-samenleving-merged-incl-schemas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00702-rv-opgave-duurzame-samenleving-merged-incl-schemas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00677-rv-onderzoeksopzet-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00677-rv-onderzoeksopzet-onderzoek-westelijke-randweg-a12-bravo-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000613-rv-afvalverwijdering-utrecht-avu-programma-en-productbegroting-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000613-rv-afvalverwijdering-utrecht-avu-programma-en-productbegroting-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00657-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-asbestdaken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00657-rib-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-asbestdaken-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00492-rib-stand-van-zaken-lange-termijn-agenda-lta-inzake-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00492-rib-stand-van-zaken-lange-termijn-agenda-lta-inzake-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00691-rib-rapportage-ferm-werk-q2-2017-incl-rapportages-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00691-rib-rapportage-ferm-werk-q2-2017-incl-rapportages-kwartaal-in-beeld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00493-rib-begroting-ferm-werk-2018-2021-nav-zienswijzen-gemeenten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00493-rib-begroting-ferm-werk-2018-2021-nav-zienswijzen-gemeenten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00653-rib-communicatieplan-woerdenwijzer-2017-toegankelijkheid-sociaal-domein-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00653-rib-communicatieplan-woerdenwijzer-2017-toegankelijkheid-sociaal-domein-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00608-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00608-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017206-vng-ledenbrief-inzake-statutenwijziging-normalisering-en-cao-gemeenten-na-invoering-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017206-vng-ledenbrief-inzake-statutenwijziging-normalisering-en-cao-gemeenten-na-invoering-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017206-vng-ledenbrief-inzake-statutenwijziging-normalisering-en-cao-gemeenten-na-invoering-wet-normalisering-rechtspositie-ambtenaren-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017145-vng-ledenbrief-inzake-duurzame-toegankelijkheid-digitale-informatie-en-selectielijst-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017145-vng-ledenbrief-inzake-duurzame-toegankelijkheid-digitale-informatie-en-selectielijst-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017145-vng-ledenbrief-inzake-duurzame-toegankelijkheid-digitale-informatie-en-selectielijst-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017166-dhr-gch-van-der-lit-inz-beeindiging-fractieassistentschap-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017166-dhr-gch-van-der-lit-inz-beeindiging-fractieassistentschap-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017166-dhr-gch-van-der-lit-inz-beeindiging-fractieassistentschap-voor-progressief-woerden.pdf


94.  17.017152 De Woonbond, de Natuur en 

Milieufederaties en Stookjerijk inzake suggesties 

verduurzaming sociale woningvoorraad mbt 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

95.  17.01683 bewonersbrief zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Mauritshof te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

96.  17.016953 VNG ledenbrief inzake aanpassing 

modelverordening maatschappelijke ondersteuning 

(PGB-tarieven) ivm uitspraak Centrale Raad van 

Bestuur dd 17 mei 2017  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

97.  17.016951 Participatieraad Woerden inzake advies 

uitvoeringswijze onafhankelijke regio- en of 

cliëntondersteuning Wmo en Jeugdwet  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

(toezegging T-312) 

98.  17.016961 burgerbrief zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Mauritshof te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

99.  17.016541 VNG ledenbrief inzake invulling vacatures 

adviescommissie Governance, VNG-bestuur en 

commissies  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

100.  17r.00477 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van de VVD inzake Wet aanpak 

woonoverlast  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

101.  17r.00472 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 inzake het Digitaal Opkopers 

Register (DOR)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

102.  17r.00481 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake afvalinzameling  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

103.  17r.00483 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van het CDA inzake essentaksterfte  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

104.  17r.00624 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van D66 inzake knelpunten 

vrouwenopvang  

 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017152-de-woonbond-de-natuur-en-milieufederaties-en-stookjerijk-inzake-suggesties-verduurzaming-sociale-woningvoorraad-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017152-de-woonbond-de-natuur-en-milieufederaties-en-stookjerijk-inzake-suggesties-verduurzaming-sociale-woningvoorraad-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017152-de-woonbond-de-natuur-en-milieufederaties-en-stookjerijk-inzake-suggesties-verduurzaming-sociale-woningvoorraad-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-017152-de-woonbond-de-natuur-en-milieufederaties-en-stookjerijk-inzake-suggesties-verduurzaming-sociale-woningvoorraad-mbt-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-01683-bewonersbrief-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-01683-bewonersbrief-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016953-vng-ledenbrief-inz-aanpassing-modelverordening-maatschappelijke-ondersteuning-ivm-uitspraak-crvb-dd-17-mei.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016953-vng-ledenbrief-inz-aanpassing-modelverordening-maatschappelijke-ondersteuning-ivm-uitspraak-crvb-dd-17-mei.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016953-vng-ledenbrief-inz-aanpassing-modelverordening-maatschappelijke-ondersteuning-ivm-uitspraak-crvb-dd-17-mei.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016953-vng-ledenbrief-inz-aanpassing-modelverordening-maatschappelijke-ondersteuning-ivm-uitspraak-crvb-dd-17-mei.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016951-participatieraad-woerden-inzake-advies-uitvoeringswijze-onafhankelijke-regio-en-of-clientondersteuning-wmo-en-jeugdwet-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016951-participatieraad-woerden-inzake-advies-uitvoeringswijze-onafhankelijke-regio-en-of-clientondersteuning-wmo-en-jeugdwet-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016951-participatieraad-woerden-inzake-advies-uitvoeringswijze-onafhankelijke-regio-en-of-clientondersteuning-wmo-en-jeugdwet-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016961-burgerbrief-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016961-burgerbrief-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016541-vng-ledenbrief-inzake-invulling-vacatures-adviescommissie-governance-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016541-vng-ledenbrief-inzake-invulling-vacatures-adviescommissie-governance-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016541-vng-ledenbrief-inzake-invulling-vacatures-adviescommissie-governance-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00477-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-de-wet-aanpak-woonoverlast-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00477-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-de-wet-aanpak-woonoverlast-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00477-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-de-wet-aanpak-woonoverlast-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00472-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-het-digitaal-opkopers-register-dor-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00472-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-het-digitaal-opkopers-register-dor-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00472-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-het-digitaal-opkopers-register-dor-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00481-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-over-afvalinzameling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00481-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-over-afvalinzameling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00483-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-essentaksterfte-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00483-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-essentaksterfte-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00624-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-knelpunten-vrouwenopvang-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00624-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-knelpunten-vrouwenopvang-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00624-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-knelpunten-vrouwenopvang-merged.pdf


105.  17.016610 Stichting De Groene Buffer inzake 

zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Willem 

Alexanderlaan 6 te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

106.  17.016811 Belangenvereniging TTG zienswijze 

voorontwerp bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 

6 te Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

107.  17.016097 Rekenkamercommissie Woerden inzake 

jaarplan tweede helft 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

108.  17.016094 burgerbrief mogelijke bewonersonrust 

inzake hondenuitrenveld de Boekentuin door ad hoc 

hondenbeleid wethouder Ten Hagen  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties en desgewenst betrekken bij 

evaluatie hondenbeleid 

109.  17.016512 Raad van State mededeling intrekking 

voorlopige voorziening mbt paraplubestemmingsplan 

parkeernormen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

110.  17.016333 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de fracties CDA, Inwonersbelangen, LijstvanderDoes 

en CU/SGP inzake rugstreeppad op Rijnhof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

111.  17.016092 VNG ledenbrief inzake Wet harmonisatie 

kinderopvang en peuterspeelzaalwerk  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

112.  17.015912 Veilig Verkeer Nederland inzake thema 

verkeersveiligheid tbv de gemeenteraadsverkiezingen 

2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

113.  17.015933 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de ChristenUnie/SGP inzake aanwezigheid 

roestvrijstaal in zwembaden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

114.  17.015650 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake accountantsverklaring incl. gewaarmerkte 

verslag en jaarrekening 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

115.  17.015905 bewonersbrief zienswijze / verzoekschrift 

inzake uitstellen uitvoering variant 2 mbt plannen 

ontwerp reconstructie Burg. H.G. van Kempensingel  

 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W (handtekeninglijsten op 

te vragen bij de griffie) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016610-stichting-de-groene-buffer-inzake-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016610-stichting-de-groene-buffer-inzake-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016610-stichting-de-groene-buffer-inzake-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016811-belangenvereniging-ttg-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016811-belangenvereniging-ttg-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016811-belangenvereniging-ttg-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016097-rekenkamercommissie-woerden-inzake-jaarplan-tweede-helft-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016097-rekenkamercommissie-woerden-inzake-jaarplan-tweede-helft-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016094-burgerbrief-mogelijke-bewonersonrust-inzake-hondenuitrenveld-de-boekentuin-door-ad-hoc-hondenbeleid-wethouder-ten-hagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016094-burgerbrief-mogelijke-bewonersonrust-inzake-hondenuitrenveld-de-boekentuin-door-ad-hoc-hondenbeleid-wethouder-ten-hagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016094-burgerbrief-mogelijke-bewonersonrust-inzake-hondenuitrenveld-de-boekentuin-door-ad-hoc-hondenbeleid-wethouder-ten-hagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016512-raad-van-state-mededeling-intrekking-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016512-raad-van-state-mededeling-intrekking-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016512-raad-van-state-mededeling-intrekking-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016333-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016333-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016333-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-inzake-rugstreeppad-op-rijnhof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016092-vng-ledenbrief-inzake-wet-harmonisatie-kinderopvang-en-peuterspeelzaalwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-016092-vng-ledenbrief-inzake-wet-harmonisatie-kinderopvang-en-peuterspeelzaalwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015912-veilig-verkeer-nederland-inzake-thema-verkeersveiligheid-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015912-veilig-verkeer-nederland-inzake-thema-verkeersveiligheid-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015912-veilig-verkeer-nederland-inzake-thema-verkeersveiligheid-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015933-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015933-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015933-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-aanwezigheid-roestvrijstaal-in-zwembaden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015650-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-accountantsverklaring-incl-gewaarmerkte-verslag-en-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015650-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-accountantsverklaring-incl-gewaarmerkte-verslag-en-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015650-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-accountantsverklaring-incl-gewaarmerkte-verslag-en-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015905-bewonersbrief-zienswijze-verzoekschrift-inzake-uitstellen-uitvoering-variant-2-mbt-plannen-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015905-bewonersbrief-zienswijze-verzoekschrift-inzake-uitstellen-uitvoering-variant-2-mbt-plannen-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015905-bewonersbrief-zienswijze-verzoekschrift-inzake-uitstellen-uitvoering-variant-2-mbt-plannen-ontwerp-reconstructie-burg-hg-van-kempensingel.pdf


116.  17.015853 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

STERK Woerden inzake de minimale hoogte 

gebouwen voor plaatsing van zendmasten  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

117.  17.015862 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

de VVD inzake verordening jeugdzorg en uitspraak 

voorzieningenrechter gemeente Geldermalsen  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

118.  17.015704 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 

en Lopikerwaard inzake vastgesteld jaarverslag en 

rekening RHC 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

119.  17.015776 VNG ledenbrief inzake indexering wijziging 

subsidies bekostiging welzijn en cultuur 2015-2018  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

120.  17.015578 VNG ledenbrief inzake wijziging model-

APV zomer 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

121.  17.015020 burgerbrief inzake bezorgdheid uitvoering 

hondenbeleid mbt hondenuitrenveld Boekentuin  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties en desgewenst betrekken bij 

evaluatie 

122.  17.015389 Stichting Reuvens inzake pamflet over 

archeologie in het erfgoedveld tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

123.  17.015431 Raad van State inzake start voorlopige 

voorziening m.b.t. paraplubestemmingsplan 

parkeernormen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

124.  17.015429 Raad van State inzake start 

beroepsprocedure m.b.t. paraplubestemmingsplan 

parkeernomen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

125.  17.015539 Afval Verwijdering Utrecht (AVU) inzake 

vastgestelde begroting 2018 en vastgestelde 

jaarrekening 2016  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

126.  17.015243 Wallaart & Kusse Public Affairs inzake 

suggesties eerlijke lobby ihkv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

127.  17.015326 burgerbrief inzake zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Mauritshof  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015853-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-de-minimale-hoogte-gebouwen-voor-plaatsing-van-zendmasten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015853-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-de-minimale-hoogte-gebouwen-voor-plaatsing-van-zendmasten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015853-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-de-minimale-hoogte-gebouwen-voor-plaatsing-van-zendmasten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015862-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-en-uitspraak-voorzieningenrechter-gemeente-geldermalsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015862-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-en-uitspraak-voorzieningenrechter-gemeente-geldermalsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015862-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-vvd-inzake-verordening-jeugdzorg-en-uitspraak-voorzieningenrechter-gemeente-geldermalsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015704-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inzake-vastgesteld-jaarverslag-en-rekening-rhc-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015704-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inzake-vastgesteld-jaarverslag-en-rekening-rhc-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015704-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-inzake-vastgesteld-jaarverslag-en-rekening-rhc-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015776-vng-ledenbrief-inzake-indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015776-vng-ledenbrief-inzake-indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2015-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015578-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-model-apv-zomer-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015578-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-model-apv-zomer-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015020-burgerbrief-inzake-bezorgdheid-uitvoering-hondenbeleid-mbt-hondenuitrenveld-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015020-burgerbrief-inzake-bezorgdheid-uitvoering-hondenbeleid-mbt-hondenuitrenveld-boekentuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015389-stichting-reuvens-inzake-pamflet-over-archeologie-in-het-erfgoedveld-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015389-stichting-reuvens-inzake-pamflet-over-archeologie-in-het-erfgoedveld-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015389-stichting-reuvens-inzake-pamflet-over-archeologie-in-het-erfgoedveld-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015431-raad-van-state-inzake-start-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015431-raad-van-state-inzake-start-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015431-raad-van-state-inzake-start-voorlopige-voorziening-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernormen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015429-raad-van-state-inzake-start-beroepsprocedure-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernomen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015429-raad-van-state-inzake-start-beroepsprocedure-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernomen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015429-raad-van-state-inzake-start-beroepsprocedure-mbt-paraplubestemmingsplan-parkeernomen-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015539-afval-verwijdering-utrecht-avu-inzake-vastgestelde-begroting-2018-en-vastgestelde-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015539-afval-verwijdering-utrecht-avu-inzake-vastgestelde-begroting-2018-en-vastgestelde-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015539-afval-verwijdering-utrecht-avu-inzake-vastgestelde-begroting-2018-en-vastgestelde-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015243-wallaart-kusse-public-affairs-inzake-suggesties-eerlijke-lobby-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015243-wallaart-kusse-public-affairs-inzake-suggesties-eerlijke-lobby-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015243-wallaart-kusse-public-affairs-inzake-suggesties-eerlijke-lobby-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015326-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015326-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-mauritshof.pdf


128.  17.015244 Werkgroep Buitenterrein WTC Woerden 

inzake verkeersproblemen rondom sportpark 

Cromwijck  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

129.  17.015264 VNO-NCW, Provincie Utrecht en MKB 

Midden Nederland inzake manifest 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

130.  17.0145805 Platform Taalcoaching inzake position 

paper over Taalvrijwilligers halen anderstaligen uit 

achterstandspositie tbv gemeenteraadsverkiezingen 

2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

131.  17.014824 Jantje Beton, Nuso en Branchevereniging 

Spelen en Bewegen inzake suggesties mbt buiten 

spelen tbv gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fractie / politieke partijen 

132.  17.014820 VNG inzake publicatie Staat van de 

Gemeenten 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

133.  17.014859 GGD regio Utrecht inzake vastgestelde 

begroting 2018 en jaarstukken 2016 GGDrU  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

134.  17.014860 GGD regio Utrecht inzake factsheet 

kerngegevens 2016 mbt dienstverlening GGDrU in 

gemeente Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

135.  17.014814 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake fietsendiefstallen  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

136.  17.014602 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

inzake tips voor een duurzaam en gezond 

verkiezingsprogramma ihkv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

137.  17.014446 burgerbrief klacht onbeantwoorde brieven 

inzake aansprakelijkstelling nav reconstructie De 

Kanis  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

138.  17.014603 Art. 1 Midden Nederland inzake advies 

voor politieke partijen mbt gelijke behandeling tegen 

discriminatie tbv gemeenteraadsverkiezingen 2018  

 

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015244-werkgroep-buitenterrein-wtc-woerden-inzake-verkeersproblemen-rondom-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015244-werkgroep-buitenterrein-wtc-woerden-inzake-verkeersproblemen-rondom-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015244-werkgroep-buitenterrein-wtc-woerden-inzake-verkeersproblemen-rondom-sportpark-cromwijck.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015264-vno-ncw-provincie-utrecht-en-mkb-midden-nederland-inzake-manifest-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015264-vno-ncw-provincie-utrecht-en-mkb-midden-nederland-inzake-manifest-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-015264-vno-ncw-provincie-utrecht-en-mkb-midden-nederland-inzake-manifest-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-0145805-platform-taalcoaching-inzake-position-paper-over-taalvrijwilligers-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-0145805-platform-taalcoaching-inzake-position-paper-over-taalvrijwilligers-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-0145805-platform-taalcoaching-inzake-position-paper-over-taalvrijwilligers-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-0145805-platform-taalcoaching-inzake-position-paper-over-taalvrijwilligers-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014824-jantje-beton-inzake-suggesties-en-input-mbt-buiten-spelen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014824-jantje-beton-inzake-suggesties-en-input-mbt-buiten-spelen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014824-jantje-beton-inzake-suggesties-en-input-mbt-buiten-spelen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014820-vng-inzake-publicatie-staat-van-de-gemeenten-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014820-vng-inzake-publicatie-staat-van-de-gemeenten-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014859-ggd-regio-utrecht-inzake-vastgestelde-begroting-2018-en-jaarstukken-2016-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014859-ggd-regio-utrecht-inzake-vastgestelde-begroting-2018-en-jaarstukken-2016-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014860-ggd-regio-utrecht-inzake-factsheet-kerngegevens-2016-mbt-dienstverlening-ggdru-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014860-ggd-regio-utrecht-inzake-factsheet-kerngegevens-2016-mbt-dienstverlening-ggdru-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014860-ggd-regio-utrecht-inzake-factsheet-kerngegevens-2016-mbt-dienstverlening-ggdru-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014814-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-fietsendiefstallen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014814-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-fietsendiefstallen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014602-natuur-en-milieufederatie-utrecht-tips-voor-een-duurzaam-en-gezond-verkiezingsprogramma-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014602-natuur-en-milieufederatie-utrecht-tips-voor-een-duurzaam-en-gezond-verkiezingsprogramma-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014602-natuur-en-milieufederatie-utrecht-tips-voor-een-duurzaam-en-gezond-verkiezingsprogramma-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014602-natuur-en-milieufederatie-utrecht-tips-voor-een-duurzaam-en-gezond-verkiezingsprogramma-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014446-burgerbrief-klacht-onbeantwoorde-brieven-inzake-aansprakelijkstelling-nav-reconstructie-de-kanis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014446-burgerbrief-klacht-onbeantwoorde-brieven-inzake-aansprakelijkstelling-nav-reconstructie-de-kanis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014446-burgerbrief-klacht-onbeantwoorde-brieven-inzake-aansprakelijkstelling-nav-reconstructie-de-kanis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014603-art-1-midden-nederland-inzake-advies-politieke-partijen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014603-art-1-midden-nederland-inzake-advies-politieke-partijen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014603-art-1-midden-nederland-inzake-advies-politieke-partijen-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf


139.  17.014482 Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht 

inzake input en suggesties tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

140.  17.014356 burgerbrief inzake reactie op 

raadsinformatiebrief beantwoording schriftelijke 

vragen van Inwonersbelangen n.a.v bijtincident op 4 

mei 2017  

Cie. Middelen - Betrekken bij de 

vergadering van 12 september 2017 

(agenderingsverzoek Inwonersbelangen) 

141.  17.014182 Mazars Paardekooper Hoffman 

Accountants inzake controleverklaring d.d. 7 juli en 

exemplaar jaarrekening gemeente Woerden 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (stukken liggen ter inzage in de 

kluis) 

142.  17.014381 Bouwend Nederland regio randstad noord 

inzake inspiratie voor bouwgerelateerde onderwerpen 

tbv de gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Ruimte - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

143.  17r.00474 rib zienswijze fusie Stichting Groenwest en 

Woningbouwstichting Kamerik (in plaats van 

raadsvoorstel 17r.00421)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

144.  17.014372 VNG ledenbrief inzake ledenraadpleging 

principeakkoord CAO gemeenten 1 mei 2017 - 1 

januari 2019  

Cie.Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

145.  17.014174 burgerbrief inzake zienswijze ontwerp 

bestemmingsplan Jan Steenstraat (voormalig Willem 

Alexanderschool)  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

146.  17.013933 Mezzo inzake speerpunten rondom 

mantelzorg tbv gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

147.  17.013768 Per Saldo inzake bouwstenen voor een 

houdbaar persoonsgebonden budget (PGB) tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

148.  17.014245 Schakelteam Personen met verward 

gedrag inzake voortgang monitoring aanpak verward 

gedrag  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

149.  17.013952 Nationale Ombudsman inzake 

onderzoeksrapport naar knelpunten in de 

vrouwenopvang  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014482-vereniging-gehandicaptenzorg-utrecht-inzake-input-en-suggesties-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014482-vereniging-gehandicaptenzorg-utrecht-inzake-input-en-suggesties-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014482-vereniging-gehandicaptenzorg-utrecht-inzake-input-en-suggesties-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014356-burgerbrief-inzake-reactie-op-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-inwonersbelangen-nav-bijtincident-op-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014356-burgerbrief-inzake-reactie-op-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-inwonersbelangen-nav-bijtincident-op-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014356-burgerbrief-inzake-reactie-op-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-inwonersbelangen-nav-bijtincident-op-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014356-burgerbrief-inzake-reactie-op-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-van-inwonersbelangen-nav-bijtincident-op-4-mei-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014182-mazars-inzake-controleverklaring-dd-7-juli-en-exemplaar-jaarrekening-gemeente-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014182-mazars-inzake-controleverklaring-dd-7-juli-en-exemplaar-jaarrekening-gemeente-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014182-mazars-inzake-controleverklaring-dd-7-juli-en-exemplaar-jaarrekening-gemeente-woerden-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014381-bouwend-nederland-regio-randstad-noord-inzake-inspiratie-voor-bouwgerelateerde-onderwerpen-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014381-bouwend-nederland-regio-randstad-noord-inzake-inspiratie-voor-bouwgerelateerde-onderwerpen-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014381-bouwend-nederland-regio-randstad-noord-inzake-inspiratie-voor-bouwgerelateerde-onderwerpen-tbv-de-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00474-rib-zienswijze-fusie-stichting-groenwest-en-woningbouwstichting-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00474-rib-zienswijze-fusie-stichting-groenwest-en-woningbouwstichting-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00474-rib-zienswijze-fusie-stichting-groenwest-en-woningbouwstichting-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014372-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-principeakkoord-cao-gemeenten-1-mei-2017-1-jan-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014372-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-principeakkoord-cao-gemeenten-1-mei-2017-1-jan-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014372-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-principeakkoord-cao-gemeenten-1-mei-2017-1-jan-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014174-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-jan-steenstraat-voormalig-willem-alexanderschoolpdf.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014174-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-jan-steenstraat-voormalig-willem-alexanderschoolpdf.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014174-burgerbrief-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-jan-steenstraat-voormalig-willem-alexanderschoolpdf.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013933-mezzo-inzake-speerpunten-rondom-mantelzorg-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013933-mezzo-inzake-speerpunten-rondom-mantelzorg-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013768-per-saldo-inzake-bouwstenen-voor-een-houdbaar-persoonsgebonden-budget-pgb-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013768-per-saldo-inzake-bouwstenen-voor-een-houdbaar-persoonsgebonden-budget-pgb-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013768-per-saldo-inzake-bouwstenen-voor-een-houdbaar-persoonsgebonden-budget-pgb-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014245-schakelteam-personen-met-verward-gedrag-inzake-voortgang-monitoring-aanpak-verward-gedrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014245-schakelteam-personen-met-verward-gedrag-inzake-voortgang-monitoring-aanpak-verward-gedrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014245-schakelteam-personen-met-verward-gedrag-inzake-voortgang-monitoring-aanpak-verward-gedrag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013952-nationale-ombudsman-inzake-onderzoeksrapport-naar-knelpunten-in-de-vrouwenopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013952-nationale-ombudsman-inzake-onderzoeksrapport-naar-knelpunten-in-de-vrouwenopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013952-nationale-ombudsman-inzake-onderzoeksrapport-naar-knelpunten-in-de-vrouwenopvang.pdf


150.  17r.00323 rib evaluatie pilot betaald parkeren  Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

151.  17r.00445 rib inzake resultaat warmtebehandeling 

bomen Exercitieveld  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

152.  17.013725 brief inzake aanmelding mevrouw L. van 

Leeuwen - Van der Horst als fractieassistent voor 

LijstvanderDoes  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

153.  17.014035 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

D66 inzake knelpunten vrouwenopvang  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 

stellen van B en W en de raad informeren 

154.  17r.00448 rib update van de 4 projecten versnelling 

woningbouw  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

155.  17r.00440 rib besluitvorming Algemene 

Ledenvergadering Parkeerservice d.d. 22 juni inzake 

financiële situatie  

Cie. Middelen - Betrekken bij proces 

vaststellen bestuursrapportage 2017 en 

begroting 2018 

156.  17.013767 burgerbrief inzake problematiek project 

stadsstrand Westdampark  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

157.  17r.00454 rib jaarverslag klachten gemeente Woerden 

2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

158.  17.013785 Platform Ondernemers Verenigingen 

Woerden (POVW) inzake ondernemersvisie Woerden 

2030  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

159.  17r.00379 rib ontwikkelingen reconstructie De Kanis 

(infobrief juni 2017)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

160.  17r.00281 rib verschuiven van projecten binnen het 

Meerjarig OnderhoudsPlan (MOP) 2017-2020  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

161.  17r.00459 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 vragen RvO van het CDA inzake 

planvorming recreatie Cattenbroekerplas  

 

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00323-rib-evaluatie-pilot-betaald-parkeren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00445-rib-inzake-resultaat-warmtebehandeling-bomen-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00445-rib-inzake-resultaat-warmtebehandeling-bomen-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013725-brief-inzake-aanmelding-mevrouw-l-van-leeuwen-van-der-horst-als-fractieassistent.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013725-brief-inzake-aanmelding-mevrouw-l-van-leeuwen-van-der-horst-als-fractieassistent.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013725-brief-inzake-aanmelding-mevrouw-l-van-leeuwen-van-der-horst-als-fractieassistent.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014035-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-d66-inzake-knelpunten-vrouwenopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-014035-schriftelijke-vragen-ex-art-40-rvo-van-d66-inzake-knelpunten-vrouwenopvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00448-rib-update-van-de-4-projecten-versnelling-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00448-rib-update-van-de-4-projecten-versnelling-woningbouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00440-rib-besluitvorming-algemene-ledenvergadering-parkeerservice-dd-22-juni-inzake-financiele-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00440-rib-besluitvorming-algemene-ledenvergadering-parkeerservice-dd-22-juni-inzake-financiele-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00440-rib-besluitvorming-algemene-ledenvergadering-parkeerservice-dd-22-juni-inzake-financiele-situatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013767-burgerbrief-inzake-problematiek-project-stadsstrand-westdampark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013767-burgerbrief-inzake-problematiek-project-stadsstrand-westdampark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00454-rib-jaarverslag-klachten-gemeente-woerden-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00454-rib-jaarverslag-klachten-gemeente-woerden-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013785-platform-ondernemers-verenigingen-woerden-povw-inz-ondernemersvisie-woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013785-platform-ondernemers-verenigingen-woerden-povw-inz-ondernemersvisie-woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013785-platform-ondernemers-verenigingen-woerden-povw-inz-ondernemersvisie-woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00379-rib-ontwikkelingen-reconstructie-de-kanis-infobrief-juni-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00379-rib-ontwikkelingen-reconstructie-de-kanis-infobrief-juni-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00281-rib-verschuiven-van-projecten-binnen-het-meerjarig-onderhoudsplan-mop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00281-rib-verschuiven-van-projecten-binnen-het-meerjarig-onderhoudsplan-mop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00459-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-het-cda-inz-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00459-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-het-cda-inz-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00459-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-het-cda-inz-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas-merged.pdf


162.  17r.00446 rib infrastructuur ondersteuning rondom 

(echt)scheidingssituaties  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 13 september 2017 

(Agenderingsverzoek CDA en CU/SGP, 

via de Agendacie.) 

163.  17.013769 Economic Board Utrecht (EBU) inzake 

aandacht voor maatschappelijke vraagstukken i.h.k.v. 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

164.  17r.00452 rib monitoren senioren en volwassenen 

2016 GGD regio Utrecht (GGDrU)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

165.  17r.00398 rib stand van zaken proces integratie 

statushouders in Woerden 2016-2017  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-314) 

166.  17.013597 vertragingsbericht college van B&W inzake 

beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

i.v.m. het zomerreces  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

167.  17.013496 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

begroting 2018 en 1e begrotingswijziging 2017 (OdrU)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

168.  17.013400 college van B&W inzake rapportage de 

Staat van Woerden  

Cie. Welzijn - Betrekken bij proces 

vaststellen begroting 

169.  17.013301 Bridge Bond inzake welzijnsmanifest voor 

ouderen i.h.k.v. gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

170.  17.013585 Vereniging Nederlandse Organisaties 

Vrijwilligerswerk (NOV) inzake adviezen m.b.t. sterke 

participatiesamenleving i.h.k.v. 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

171.  17.013273 Vereniging sport en gemeenten inzake 

bouwstenen lokaal sportbeleid tbv 

gemeenteraadsverkiezingen  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties / politieke partijen 

172.  17.013118 gemeente Nieuwegein inzake 

aangenomen motie door de gemeenteraad m.b.t. 

regionale woningbouwopgaaf  

 

 

Cie. Ruimte - Ter zake betrekken bij 

'Jaargesprek wonen' 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00446-rib-infrastructuur-ondersteuning-rondom-echtscheidingssituaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00446-rib-infrastructuur-ondersteuning-rondom-echtscheidingssituaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013769-economic-board-utrecht-ebu-inz-aandacht-voor-maatschappelijke-vraagstukken-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013769-economic-board-utrecht-ebu-inz-aandacht-voor-maatschappelijke-vraagstukken-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013769-economic-board-utrecht-ebu-inz-aandacht-voor-maatschappelijke-vraagstukken-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00452-rib-monitoren-senioren-en-volwassenen-2016-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00452-rib-monitoren-senioren-en-volwassenen-2016-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00398-rib-stand-van-zaken-proces-integratie-statushouders-in-woerden-2016-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013597-vertragingsbericht-college-inzake-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-ivm-het-zomerreces.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013597-vertragingsbericht-college-inzake-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-ivm-het-zomerreces.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013597-vertragingsbericht-college-inzake-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-ivm-het-zomerreces.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013496-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-begroting-2018-en-1e-begrotingswijziging-2017-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013496-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-begroting-2018-en-1e-begrotingswijziging-2017-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013400-college-van-bw-inzake-rapportage-de-staat-van-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013400-college-van-bw-inzake-rapportage-de-staat-van-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013301-bridge-bond-inzake-welzijnsmanifest-voor-ouderen-ikv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013301-bridge-bond-inzake-welzijnsmanifest-voor-ouderen-ikv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013585-vereniging-nov-inzake-adviezen-mbt-sterke-participatiesamenleving-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013585-vereniging-nov-inzake-adviezen-mbt-sterke-participatiesamenleving-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013585-vereniging-nov-inzake-adviezen-mbt-sterke-participatiesamenleving-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013585-vereniging-nov-inzake-adviezen-mbt-sterke-participatiesamenleving-ihkv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013273-vereniging-sport-en-gemeenten-inzake-bouwstenen-lokaal-sportbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013273-vereniging-sport-en-gemeenten-inzake-bouwstenen-lokaal-sportbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013273-vereniging-sport-en-gemeenten-inzake-bouwstenen-lokaal-sportbeleid-tbv-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013118-gemeente-nieuwegein-inzake-aangenomen-motie-door-de-gemeenteraad-mbt-regionale-woningbouwopgaaf.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013118-gemeente-nieuwegein-inzake-aangenomen-motie-door-de-gemeenteraad-mbt-regionale-woningbouwopgaaf.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013118-gemeente-nieuwegein-inzake-aangenomen-motie-door-de-gemeenteraad-mbt-regionale-woningbouwopgaaf.pdf


173.  17r.00396 rv verkeersvisie woerden 2030  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 14 september 2017 - 

verslagen liggen ter inzage bij de Griffie 

(via de Agendacie.) 

174.  17r.00432 rib nota perspectief groene hart 2040 van 

de Stuurgroep Groene Hart  

Cie. Ruimte - Betrekken bij opstellen 

proces omgevingsvisie 

175.  17.013324 Stichting Hugo Kotestein zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan en ontwerp 

omgevingsvergunning Oudelandseweg 44  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

176.  17r.00428 rib ontwikkelingen rondom aansluiting 

technisch onderwijs arbeidsmarkt  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

177.  17r.00405 rib notitie van thuiszitten naar schoolgaan  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

178.  17r.00392 rib proces update nota kloppende 

binnenstad  

Cie. Middelen - Later in samenhang met 

visie supermarktstructuur en visie horeca 

integraal bespreken (toezegging T-308 & 

conform raadsakkoord) 

179.  17.009511 VNG ledenbrief inzake nieuw model 

archiefverordening 2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

180.  17.012855 VNG ledenbrief inzake vacatures VNG 

commissie Europa en Internationaal  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

181.  17.013271 Stichting Regioplatform Woningcorporaties 

Utrecht (RWU) inzake publicatie regionale 

corporatiemonitor 2017  

Cie. Ruimte - Ter zake betrekken bij 

'Jaargesprek wonen' 

182.  17r.00393 rib lobby versterking station Woerden, 

n.a.v. motie d.d. 24 november 2016  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen en achtergrondinformatie voor 

U10 Beraad(t) 27 september 2017 over 

mobiliteit (M-048) 

183.  17.007716 VNG ledenbrief inzake proces vernieuwen 

Cultuur- en Erfgoedbeleid  

 

 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00396-rv-verkeersvisie-woerden-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00432-rib-nota-perspectief-groene-hart-2040-van-de-stuurgroep-groene-hart-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00432-rib-nota-perspectief-groene-hart-2040-van-de-stuurgroep-groene-hart-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013324-stichting-hugo-kotestein-zienswijze-ontwerp-bp-en-ontwerp-omgevingsvergunning-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013324-stichting-hugo-kotestein-zienswijze-ontwerp-bp-en-ontwerp-omgevingsvergunning-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013324-stichting-hugo-kotestein-zienswijze-ontwerp-bp-en-ontwerp-omgevingsvergunning-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00428-rib-ontwikkelingen-rondom-aansluiting-technisch-onderwijs-arbeidsmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00428-rib-ontwikkelingen-rondom-aansluiting-technisch-onderwijs-arbeidsmarkt-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00405-rib-notitie-van-thuiszitten-naar-schoolgaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00392-rib-proces-update-nota-kloppende-binnenstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-009511-vng-ledenbrief-inzake-nieuw-model-archiefverordening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-009511-vng-ledenbrief-inzake-nieuw-model-archiefverordening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012855-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-vng-commissie-europa-en-internationaal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012855-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-vng-commissie-europa-en-internationaal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013271-stichting-rwu-inzake-publicatie-regionale-corporatiemonitor-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013271-stichting-rwu-inzake-publicatie-regionale-corporatiemonitor-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013271-stichting-rwu-inzake-publicatie-regionale-corporatiemonitor-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00393-rib-lobby-versterking-station-woerden-nav-motie-dd-24-november-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00393-rib-lobby-versterking-station-woerden-nav-motie-dd-24-november-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-007716-vng-ledenbrief-inz-proces-vernieuwen-cultuur-en-erfgoedbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-007716-vng-ledenbrief-inz-proces-vernieuwen-cultuur-en-erfgoedbeleid.pdf


184.  17.012725 Recreatie Midden Nederland inzake raads- 

en stateninformatiebrief over mogelijke toetreding 

gemeente De Ronde Venen tot recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

besluitvormingsproces terzake (september 

2017) 

185.  17.013077 VNG ledenbrief inzake model APV-

bepaling n.a.v. Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 

2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

186.  17.013087 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake essentaksterfte in Woerden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

187.  17.013098 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake afvalinzameling  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

188.  17r.00447 rib eind uitspraak Hoge Raad inzake 

teruggave BTW bij nieuwbouw Brede Scholen 

(Schilderskwartier en Waterrijk)  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

189.  17r.00420 rib beantwoording motie uit de raad van 27 

oktober 2016 inzake publieksvriendelijke 

openingstijden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

190.  17.012998 Raad voor het Openbaar Bestuur inzake 

advies zorg voor samenhangende zorg (zorgwetten)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

191.  17r.00400 rib lokale onderwijsagenda 2017-2018  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

192.  17r.00426 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen inzake 

meerdere eigenaren in de gemeentelijke administratie  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

193.  17r.00410 rib rapport en stand van zaken schuifruimte 

in relatie tot de herstructurering bedrijventerreinen 

gemeente Woerden  

Cie. Ruimte - Betrekken bij de 

raadsinformatiebijeenkomst van 7 

september 2017 (via de Agendacie.) 

194.  17.012649 Vereniging van Eigenaren (VvE) De Hertog 

bezorgdheid over gevaar m.b.t. leegstaande 

slooppanden Hoge Rijndijk  

 

 

Cie. Ruimte - Overlaten aan de individuele 

fracties (betrekken bij motie 29 juni 2017) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-recreatie-midden-nederland-inz-raads-en-stateninformatiebrief-over-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-recreatie-midden-nederland-inz-raads-en-stateninformatiebrief-over-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-recreatie-midden-nederland-inz-raads-en-stateninformatiebrief-over-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-recreatie-midden-nederland-inz-raads-en-stateninformatiebrief-over-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013077-vng-ledenbrief-inzake-model-apv-bepaling-nav-wet-aanpak-woonoverlast-per-1-juli-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013077-vng-ledenbrief-inzake-model-apv-bepaling-nav-wet-aanpak-woonoverlast-per-1-juli-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013077-vng-ledenbrief-inzake-model-apv-bepaling-nav-wet-aanpak-woonoverlast-per-1-juli-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013087-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-essentaksterfte-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013087-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-essentaksterfte-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013098-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-afvalinzameling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-013098-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-afvalinzameling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00447-rib-einduitspraak-hoge-raad-inzake-teruggave-btw-bij-nieuwbouw-brede-scholen-schilderskwartier-en-waterrijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00447-rib-einduitspraak-hoge-raad-inzake-teruggave-btw-bij-nieuwbouw-brede-scholen-schilderskwartier-en-waterrijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00447-rib-einduitspraak-hoge-raad-inzake-teruggave-btw-bij-nieuwbouw-brede-scholen-schilderskwartier-en-waterrijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uit-de-raad-van-27-oktober-2016-inzake-publieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012998-raad-voor-het-openbaar-bestuur-inzake-advies-zorg-voor-samenhangende-zorg-zorgwetten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012998-raad-voor-het-openbaar-bestuur-inzake-advies-zorg-voor-samenhangende-zorg-zorgwetten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00400-rib-lokale-onderwijsagenda-2017-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00426-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00426-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00426-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-inzake-meerdere-eigenaren-in-de-gemeentelijke-administratie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00410-rib-rapport-en-stand-van-zaken-schuifruimte-in-relatie-tot-de-herstructurering-bedrijventerreinen-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00410-rib-rapport-en-stand-van-zaken-schuifruimte-in-relatie-tot-de-herstructurering-bedrijventerreinen-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00410-rib-rapport-en-stand-van-zaken-schuifruimte-in-relatie-tot-de-herstructurering-bedrijventerreinen-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012649-vve-de-hertog-bezorgdheid-over-gevaar-mbt-leegstaande-slooppanden-hoge-rijndijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012649-vve-de-hertog-bezorgdheid-over-gevaar-mbt-leegstaande-slooppanden-hoge-rijndijk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012649-vve-de-hertog-bezorgdheid-over-gevaar-mbt-leegstaande-slooppanden-hoge-rijndijk-merged.pdf


195.  17.012725 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen en 

LijstvanderDoes inzake energieverbruik van de 

Woerdense zwembaden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

196.  17r.00406 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van Inwonersbelangen over taken en 

bevoegdheden Nationale Politie en burgemeester 

n.a.v. bijtincident d.d. 4 mei 2017  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 12 september 2017 

(agenderingsverzoek Inwonersbelangen 

via de Agendacie.) 

197.  17r.00404 rib evaluatie proef en continueren 

thuisbezorgen reisdocumenten en rijbewijzen tot en 

met 2e kwartaal 2018  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

198.  17r.00438 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 40 RvO van LijstvanderDoes over de Stichting 

Woerden helpt Roemenië en Oekraïne  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

199.  17r.00419 rv benoemen voorzitter raadscommissie 

Welzijn  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 22 juni 2017 

200.  17.012653 burgerbrief inzake verloedering openbare 

ruimte in Woerden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

201.  17.012566 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

het CDA inzake planvorming recreatie 

Cattenbroekerplas  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W en de raad informeren 

202.  schriftelijke beantwoording vraag uit de Cie. Welzijn 

van 7 juni inzake budgetreserveringen m.b.t. 

jaarverslag en jaarrekening sociaal domein  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

behandeling jaarstukken 2016 in de 

raadsvergadering van 29 juni 2017 

(afdoening T-344) 

203.  17.012397 Staat van Utrecht inzake 

inspiratiedocument en brochure t.b.v. 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

204.  17r.00434 rib financiële scenario's inzet van wijkboa's  Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

205.  17.012295 burgerbrief bezorgdheid handelwijze 

gemeente m.b.t. woonvisie Kamerik NOII  

 

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-en-lvvd-inzake-energieverbruik-van-de-woerdense-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-en-lvvd-inzake-energieverbruik-van-de-woerdense-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-en-lvvd-inzake-energieverbruik-van-de-woerdense-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012725-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-en-lvvd-inzake-energieverbruik-van-de-woerdense-zwembaden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00406-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-over-taken-en-bevoegdheden-nationale-politie-en-burgemeester-nav-bijtincident-4-mei-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00406-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-over-taken-en-bevoegdheden-nationale-politie-en-burgemeester-nav-bijtincident-4-mei-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00406-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-over-taken-en-bevoegdheden-nationale-politie-en-burgemeester-nav-bijtincident-4-mei-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00406-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-ib-over-taken-en-bevoegdheden-nationale-politie-en-burgemeester-nav-bijtincident-4-mei-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00404-rib-evaluatie-proef-en-continueren-thuisbezorgen-reisdocumenten-en-rijbewijzen-tm-2e-kw-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00404-rib-evaluatie-proef-en-continueren-thuisbezorgen-reisdocumenten-en-rijbewijzen-tm-2e-kw-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00404-rib-evaluatie-proef-en-continueren-thuisbezorgen-reisdocumenten-en-rijbewijzen-tm-2e-kw-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00438-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-de-stichting-woerden-helpt-roemenie-en-oekraine-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00438-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-de-stichting-woerden-helpt-roemenie-en-oekraine-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00438-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-de-stichting-woerden-helpt-roemenie-en-oekraine-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00419-rv-benoemen-voorzitter-raadscommissie-welzijn-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00419-rv-benoemen-voorzitter-raadscommissie-welzijn-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012653-burgerbrief-inzake-verloedering-openbare-ruimte-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012653-burgerbrief-inzake-verloedering-openbare-ruimte-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012566-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012566-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012566-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-planvorming-recreatie-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-de-cie-welzijn-van-7-juni-inzake-budgetreserveringen-mbt-jaarverslag-en-rekening-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-de-cie-welzijn-van-7-juni-inzake-budgetreserveringen-mbt-jaarverslag-en-rekening-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-de-cie-welzijn-van-7-juni-inzake-budgetreserveringen-mbt-jaarverslag-en-rekening-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012397-staat-van-utrecht-inzake-inspiratiedocument-en-brochure-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012397-staat-van-utrecht-inzake-inspiratiedocument-en-brochure-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012397-staat-van-utrecht-inzake-inspiratiedocument-en-brochure-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00434-rib-financiele-scenarios-inzet-van-wijkboas-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012295-burgerbrief-bezorgdheid-handelwijze-gemeente-mbt-woonvisie-kamerik-noii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012295-burgerbrief-bezorgdheid-handelwijze-gemeente-mbt-woonvisie-kamerik-noii.pdf


206.  schriftelijke beantwoording vraag uit Cie. Ruimte van 9 

februari 2017 inzake effect gemeentelijk 

waterbeleidsplan op rioolheffing  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

207.  17.012399 NOC*NSF inzake "Investeren en 

meedoen" input verkiezingsprogramma's voor 

gemeenteraadverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan de 

individuele fracties 

208.  17.012283 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties inzake aanbieding Meicirculaire 

2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

209.  17r.00395 rib voortgangsbericht mogelijke toetreding 

gemeente De Ronde Venen tot het Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

210.  17.012449 bewonersbrief zienswijze inzake ontwerp- 

bestemmingsplan omgevingsvergunning en 

beschikking geluidwaarden perceel Oudelandseweg 

44  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

211.  17.012314 Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) 

inzake maatregelen en aanbevelingen voor schonere 

lucht  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

212.  17.012213 VNG ledenbrief inzake contractering en 

financiering vanaf 2018 naar het Rijk m.b.t. de 

voorzieningen Kindertelefoon, Sensoor en AKJ  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

213.  17.011910 burgerbrief inzake buurtfunctie en 

Hazelaarstraat  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

214.  17.011909 burgerbrief vervolg reactie nav 

krantenartikel Ad inzake Hazelaarstraat (ivm 

voorbereiding wijziging bestemmingsplan)  

Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 

fracties 

215.  17.011911 Belangenvereniging Toekomst Tuinderij 

Groot (TGG) inzake reactie op schetsontwerp Hof van 

Harmelen  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

216.  17.012394 brief wethouder Koster inzake update 

HuisartsenPost (HAP)  

 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-cie-ruimte-van-9-feb-2017-inzake-effect-gemeentelijk-waterbeleidsplan-op-rioolheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-cie-ruimte-van-9-feb-2017-inzake-effect-gemeentelijk-waterbeleidsplan-op-rioolheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/schriftelijke-beantwoording-vraag-uit-cie-ruimte-van-9-feb-2017-inzake-effect-gemeentelijk-waterbeleidsplan-op-rioolheffing.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012399-noc-nsf-inzake-investeren-en-meedoen-input-verkiezingsprogrammas-voor-gemeenteraadverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012399-noc-nsf-inzake-investeren-en-meedoen-input-verkiezingsprogrammas-voor-gemeenteraadverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012399-noc-nsf-inzake-investeren-en-meedoen-input-verkiezingsprogrammas-voor-gemeenteraadverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012283-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-inzake-aanbieding-meicirculaire-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012283-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-inzake-aanbieding-meicirculaire-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012283-ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties-inzake-aanbieding-meicirculaire-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00395-rib-voortgangsbericht-mogelijke-toetreding-gemeente-de-ronde-venen-tot-het-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012449-bewonersbrief-zienswijze-inz-ontwerp-bestemmingsplan-omgevingsvergunning-en-beschikking-geluidwaarden-perceel-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012449-bewonersbrief-zienswijze-inz-ontwerp-bestemmingsplan-omgevingsvergunning-en-beschikking-geluidwaarden-perceel-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012449-bewonersbrief-zienswijze-inz-ontwerp-bestemmingsplan-omgevingsvergunning-en-beschikking-geluidwaarden-perceel-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012449-bewonersbrief-zienswijze-inz-ontwerp-bestemmingsplan-omgevingsvergunning-en-beschikking-geluidwaarden-perceel-oudelandseweg-44.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012314-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-maatregelen-en-aanbevellngen-voor-schonere-lucht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012314-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-maatregelen-en-aanbevellngen-voor-schonere-lucht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012314-natuur-en-milieufederatie-utrecht-inzake-maatregelen-en-aanbevellngen-voor-schonere-lucht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012213-vng-ledenbrief-inz-contractering-en-financiering-vanaf-2018-naar-het-rijk-mbt-de-voorzieningen-kindertelefoon-sensoor-en-akj.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012213-vng-ledenbrief-inz-contractering-en-financiering-vanaf-2018-naar-het-rijk-mbt-de-voorzieningen-kindertelefoon-sensoor-en-akj.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-012213-vng-ledenbrief-inz-contractering-en-financiering-vanaf-2018-naar-het-rijk-mbt-de-voorzieningen-kindertelefoon-sensoor-en-akj.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011910-burgerbrief-inzake-buurtfunctie-en-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011910-burgerbrief-inzake-buurtfunctie-en-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011909-burgerbrief-vervolg-reactie-nav-krantenartikel-ad-inzake-hazelaarstraat-ivm-voorbereiding-wijziging-bestemmingsplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011909-burgerbrief-vervolg-reactie-nav-krantenartikel-ad-inzake-hazelaarstraat-ivm-voorbereiding-wijziging-bestemmingsplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011909-burgerbrief-vervolg-reactie-nav-krantenartikel-ad-inzake-hazelaarstraat-ivm-voorbereiding-wijziging-bestemmingsplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011911-belangenvereniging-ttg-inzake-reactie-op-schetsontwerp-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011911-belangenvereniging-ttg-inzake-reactie-op-schetsontwerp-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17-011911-belangenvereniging-ttg-inzake-reactie-op-schetsontwerp-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/brief-wethouder-koster-inzake-update-hap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/brief-wethouder-koster-inzake-update-hap.pdf


217.  17.012220 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport inzake afschrift kwartaalbrief actuele 

ontwikkelingen Sociaal Domein  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 
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