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Datum: 30 maart 2017 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 17 februari tot en met  
23 maart 2017 te behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1. 17r.00197 proces en uitkomsten domeinplannen 

gemeente Woerden 2017  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken in de 

vergadering van de Auditcommissie op 10 mei 

217 en het juni-overleg 

2. 17.006294 VNG ledenbrief inzake nieuw 

verantwoordingsproces / werkwijze 

informatieveiligheid  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

3. 17r.00181 rv wenselijkheid vestiging crematorium 

in de gemeente Woerden  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 13 april 2017 

4. 17r.00159 rv gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 13 april 2017 (overige stukken zijn op te 

vragen bij de griffie) 

5. 17.006311 Stichting Hugo Kotestein inzake 

jaarverslag 2016 en verzoek om donatie  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

6. 17r.00142 rv vaststellen integraal armoedebeleid  Cie. Welzijn - Behandelen in de 

informatiebijeenkomst van 6 april en in de 

vergadering van 12 april 2017 

7. 17r.00183 rib rapportage 2016 Q4 van ferm Werk 

inclusief kwartaal beeld rapportage 2016  

Cie. Welzijn - Betrekken bij voorbereiden 

debat begroting 2018 Ferm Werk (Motie M-

050 kaderbrief Ferm Werk) 

8. 17r.00201 rib evaluatie ambtelijke samenwerking 

Woerden - Oudewater "Op weg naar de juiste 

balans"  

Cie. Middelen - College van B&W verzoeken 

de raad te informeren over het standpunt tav 

conclusies en aanbevelingen 

9. 17.006200 burgerbrief inzake procedure 

benoemen functionaris en projectmanager tbv 

realiseren crematorium Geestdorp  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00197-proces-en-uitkomsten-domeinplannen-gemeente-woerden-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00197-proces-en-uitkomsten-domeinplannen-gemeente-woerden-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006294-vng-ledenbrief-inz-nieuw-verantwoordingsproces-werkwijze-informatieveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006294-vng-ledenbrief-inz-nieuw-verantwoordingsproces-werkwijze-informatieveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006294-vng-ledenbrief-inz-nieuw-verantwoordingsproces-werkwijze-informatieveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00181-rv-wenselijkheid-vestiging-crematorium-in-de-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00181-rv-wenselijkheid-vestiging-crematorium-in-de-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00159-rv-gewijzigde-vaststelling-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00159-rv-gewijzigde-vaststelling-bestemmingsplan-begraafplaats-rijnhof-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006311-hugo-kotestein-inz-jaarverslag-2016-en-verzoek-om-donatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006311-hugo-kotestein-inz-jaarverslag-2016-en-verzoek-om-donatie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00142-rv-vaststellen-integraal-armoedebeleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00183-rib-rapportage-2016-q4-van-ferm-werk-incl-kwartaal-beeld-rapportage-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00183-rib-rapportage-2016-q4-van-ferm-werk-incl-kwartaal-beeld-rapportage-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00201-rib-evaluatie-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00201-rib-evaluatie-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00201-rib-evaluatie-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006200-burgerbrief-inz-procedure-benoemen-functionaris-en-projectmanager-tbv-realiseren-crematorium-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006200-burgerbrief-inz-procedure-benoemen-functionaris-en-projectmanager-tbv-realiseren-crematorium-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006200-burgerbrief-inz-procedure-benoemen-functionaris-en-projectmanager-tbv-realiseren-crematorium-geestdorp.pdf


 

10. 

 

17u.06695 brief college inzake vertragingsbericht 

beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van het CDA over woningbouw Harmelen, 

locatie Fontein  

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

11. 17.006301 Stichting Klasse inzake voordracht 

benoeming nieuw lid Raad van Toezicht Stichting 

Klasse  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

12. 17.006090 Daadkracht inzake rapport Nationaal 

Raadsledenonderzoek 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

13. 17.006079 provincie Utrecht inzake uitkomsten 

beoordeling realisatie huisvesten 

vergunninghouders 2016  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

behandeling rv 17R.00122 in de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

14. 17r 00154 rib uitvoeringsprogramma 

organisatievisie 2020 en WOW factor!  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij de 

informatiebijeenkomst van 1 juni 2017 en in 

het juni-overleg (conform bestuursakkoord) 

15. 17.005856 Burgercomité 

Ontwikkelingssamenwerking inzake evaluatie 

opzet vernieuwde jumelage met Steinhagen 2015-

2016  

Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering 

van 11 april (agenderingsverzoek D66) 

16. 17i.01216 ondertekend bestuursakkoord 2017  Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

17. 17r.00160 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van inwonersbelangen inzake 

kassenbouw Harmelerwaard inpassen in 

omgeving  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

18. 17r.00167 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van D66 inzake update agenda 

Economisch Actieplan 2016  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

19. 17r.00066 rib geactualiseerde normen- en 

toetsingskader tbv accountantscontrole 

jaarrekening 2016  

Cie. Middelen - Betrekken bij de jaarrekening 

in de Auditcommissie van 10 mei 2017 

20. 17r.00151 rib evenement Koeiemart 2017  Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

21. 17r.00158 rib evaluatie Oud en Nieuw 2016-2017  Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-06695-brief-college-inz-vertragingsbericht-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-over-woningbouw-harmelen-locatie-fontein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-06695-brief-college-inz-vertragingsbericht-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-over-woningbouw-harmelen-locatie-fontein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-06695-brief-college-inz-vertragingsbericht-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-over-woningbouw-harmelen-locatie-fontein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-06695-brief-college-inz-vertragingsbericht-beantwoording-artikel-40-vragen-van-het-cda-over-woningbouw-harmelen-locatie-fontein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006301-stichting-klasse-inz-voordracht-benoeming-nieuw-lid-raad-van-toezicht-st-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006301-stichting-klasse-inz-voordracht-benoeming-nieuw-lid-raad-van-toezicht-st-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006301-stichting-klasse-inz-voordracht-benoeming-nieuw-lid-raad-van-toezicht-st-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006090-daadkracht-inzake-rapport-nationaal-raadsledenonderzoek-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006090-daadkracht-inzake-rapport-nationaal-raadsledenonderzoek-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006079-provincie-utrecht-inz-uitkomsten-beoordeling-realisatie-huisvesten-vergunninghouders-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006079-provincie-utrecht-inz-uitkomsten-beoordeling-realisatie-huisvesten-vergunninghouders-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-006079-provincie-utrecht-inz-uitkomsten-beoordeling-realisatie-huisvesten-vergunninghouders-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00154-rib-uitvoeringsprogramma-organisatievisie-2020-en-wow-factor-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00154-rib-uitvoeringsprogramma-organisatievisie-2020-en-wow-factor-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005856-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-inzake-evaluatie-opzet-vernieuwde-jumelage-met-steinhagen-2015-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005856-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-inzake-evaluatie-opzet-vernieuwde-jumelage-met-steinhagen-2015-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005856-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-inzake-evaluatie-opzet-vernieuwde-jumelage-met-steinhagen-2015-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005856-burgercomite-ontwikkelingssamenwerking-inzake-evaluatie-opzet-vernieuwde-jumelage-met-steinhagen-2015-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-01216-ondertekend-bestuursakkoord-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00160-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-inwonersbelangen-inz-kassenbouw-harmelerwaard-inpassen-in-omgeving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00160-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-inwonersbelangen-inz-kassenbouw-harmelerwaard-inpassen-in-omgeving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00160-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-inwonersbelangen-inz-kassenbouw-harmelerwaard-inpassen-in-omgeving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00160-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-inwonersbelangen-inz-kassenbouw-harmelerwaard-inpassen-in-omgeving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00167-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-d66-inzake-update-agenda-economisch-actieplan-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00167-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-d66-inzake-update-agenda-economisch-actieplan-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00167-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-d66-inzake-update-agenda-economisch-actieplan-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00066-rib-geactualiseerde-normen-en-toetsingskader-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00066-rib-geactualiseerde-normen-en-toetsingskader-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00066-rib-geactualiseerde-normen-en-toetsingskader-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00151-rib-evenement-koeiemart-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00158-rib-evaluatie-oud-en-nieuw-2016-2017-merged.pdf


22. 17r.00157 rib nieuwe opzet en plan van aanpak 

2.0 experiment "Weten wat Werkt" (regelluwe 

bijstand gemeente Utrecht)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

23. 17r.00149 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake 

kindermishandeling  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

24. 17r.00143 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van STERK Woerden inzake 

WMO-gebruikers  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

25. 17.005598 burgerbrief inzake openingstijden en 

toekomst kinderboerderij Oortjespad  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

26. 17.005600 LOGA inzake aanpassing 

verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige 

ambtenaren 2017  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

27. 17.005477 VNG ledenbrief inzake vacatures VNG 

bestuur en commissies voorjaar 2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

28. 17.005601 VNG ledenbrief inzake rectificatie 

wijziging modelverordening leges  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

29. 17.00599 LOGA inzake Flo-overgangsrecht 

wijziging leeftijdsafhankelijke factoren  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

30. 17.005466 Het Ouden Huis inzake Woerdense 

vestiging en plannen sociale woning locatie Jan 

Steenstraat  

Cie. Ruimte - Betrekken bij agendapunt 

versnelling woningbouw 2017 in de 

vergadering van 16 maart 2017 

31. 17.005447 burgerbrief inzake klacht tegen plannen 

herinrichting Willem Alexanderhof te Woerden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

32. 17r.00814 rib resultaten onderzoek n.a.v. motie 

welkomstborden aan de gemeentegrens  

Cie. Middelen - Desgewenst betrekken bij de 

Maart-rib (afdoening M-047) 

33. 17.005312 VNG ledenbrief inzake wijziging 

modelverordening leges  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

34. 17r.00033 rv verhuur korenmolen De Windhond  Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 13 april 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00157-rib-nieuwe-opzet-plan-van-aanpak-2-0-experiment-weten-wat-werkt-regelluwe-bijstand-gem-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00157-rib-nieuwe-opzet-plan-van-aanpak-2-0-experiment-weten-wat-werkt-regelluwe-bijstand-gem-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00157-rib-nieuwe-opzet-plan-van-aanpak-2-0-experiment-weten-wat-werkt-regelluwe-bijstand-gem-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00149-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00149-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00149-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-kindermishandeling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00143-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-wmo-gebruikers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00143-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-wmo-gebruikers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00143-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-sterk-woerden-inzake-wmo-gebruikers-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005598-burgerbrief-inzake-openingstijden-en-toekomst-kinderboerderij-oortjespad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005598-burgerbrief-inzake-openingstijden-en-toekomst-kinderboerderij-oortjespad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005600-loga-inz-aanpassing-verplaatsingskostenregeling-verhuisplichtige-ambtenaren-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005600-loga-inz-aanpassing-verplaatsingskostenregeling-verhuisplichtige-ambtenaren-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005600-loga-inz-aanpassing-verplaatsingskostenregeling-verhuisplichtige-ambtenaren-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005477-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-voorjaar-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005477-vng-ledenbrief-inzake-vacatures-vng-bestuur-en-commissies-voorjaar-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005601-vng-ledenbrief-inzake-rectificatie-wijziging-modelverordening-leges.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005601-vng-ledenbrief-inzake-rectificatie-wijziging-modelverordening-leges.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-00599-loga-inzake-flo-overgangsrecht-wijziging-leeftijdsafhankelijke-factoren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-00599-loga-inzake-flo-overgangsrecht-wijziging-leeftijdsafhankelijke-factoren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005466-het-ouden-huis-inzake-locatie-jan-steenstraat-voor-woerdense-vestiging-van-het-ouden-huis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005466-het-ouden-huis-inzake-locatie-jan-steenstraat-voor-woerdense-vestiging-van-het-ouden-huis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005466-het-ouden-huis-inzake-locatie-jan-steenstraat-voor-woerdense-vestiging-van-het-ouden-huis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005447-a-burgerbrief-inzake-klacht-tegen-plannen-herinrichting-willem-alexanderhof-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005447-a-burgerbrief-inzake-klacht-tegen-plannen-herinrichting-willem-alexanderhof-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00814-rib-resultaten-onderzoek-nav-motie-welkomstborden-aan-de-gemeentegrens-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00814-rib-resultaten-onderzoek-nav-motie-welkomstborden-aan-de-gemeentegrens-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005312-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-modelverordening-leges.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005312-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-modelverordening-leges.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00033-rv-verhuur-korenmolen-de-windhond-merged.pdf


35. 17r.00152 rib toelichting op vertraging en planning 

realisatie Zuidelijke randweg Woerden A12 

BRAVO 3  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening T-324) 

36. 17r.00118 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van inwonersbelangen inzake 

supermarktstructuur gemeente Woerden  

Cie. Welzijn - Betrekken bij samenhang met 

visie horeca en kloppende binnenstad 

integraal bespreken (toezegging T-308 & 

conform bestuursakkoord) 

37. 17r.00150 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van het CDA inzake 

scholenbouw Kamerik  

Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij de 

Maart-rib 

38. 17r.00120 rib stand van zaken samenwerking 

tussen de gemeente en huisartsen in Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

39. 17.005303 VNG ledenbrief inzake consequenties 

vergunningverlening bij schaarse vergunningen 

door uitspraak Raad van State  

Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 

stellen van B&W 

40. 17.005290 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van D66 inzake 30 km zone Dorpsstraat te 

Harmelen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

41. 17.005314 VNG ledenbrief aanpassing 

modelverordening Wmo n.a.v. wijziging 

uitvoeringsbesluit Wmo  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

42. 17.004634 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van LijstvanderDoes over het kappen van bomen 

langs de Wulverhorstbaan en Middellandbaan  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

43. 17.004626 informatiebief Stichtse Groenlanden 

inzake start besprekingen mogelijke toetreding 

gemeente De Ronde Venen tot Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

44. 17.005129 aanmelding fractieassistent C. (Lia) 

Arentshorst-van Rootzelaar voor Inwonerbelangen  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

45. 17.005130 aanmelding fractieassistent A.L.E. 

(Albin) van der Tol voor het CDA  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

46. 17.004397 tour de force 2020 inzake fietsagenda 

2017-2020  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

besluitvorming verkeersvisie 2030 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00152-rib-toelichting-op-vertraging-en-planning-realisatie-zuidelijke-randweg-woerden-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00152-rib-toelichting-op-vertraging-en-planning-realisatie-zuidelijke-randweg-woerden-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00152-rib-toelichting-op-vertraging-en-planning-realisatie-zuidelijke-randweg-woerden-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00118-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarktstructuur-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00118-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarktstructuur-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00118-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-inwonersbelangen-inz-supermarktstructuur-gemeente-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00150-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inzake-scholenbouw-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00120-rib-stand-van-zaken-samenwerking-tussen-de-gemeente-en-huisartsen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00120-rib-stand-van-zaken-samenwerking-tussen-de-gemeente-en-huisartsen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005303-vng-ledenbrief-inz-consequenties-vergunningverlening-bij-schaarse-vergunningen-door-uitspraak-raad-van-state.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005303-vng-ledenbrief-inz-consequenties-vergunningverlening-bij-schaarse-vergunningen-door-uitspraak-raad-van-state.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005303-vng-ledenbrief-inz-consequenties-vergunningverlening-bij-schaarse-vergunningen-door-uitspraak-raad-van-state.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005290-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-30-km-zone-dorpsstraat-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005290-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-30-km-zone-dorpsstraat-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005290-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-30-km-zone-dorpsstraat-h.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005314-vng-ledenbrief-aanpassing-modelverordening-wmo-nav-wijziging-uitvoeringsbesluit-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005314-vng-ledenbrief-aanpassing-modelverordening-wmo-nav-wijziging-uitvoeringsbesluit-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005314-vng-ledenbrief-aanpassing-modelverordening-wmo-nav-wijziging-uitvoeringsbesluit-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004634-schriftelijke-vragen-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-kappen-bomen-langs-de-wulverhorstbaan-en-middellandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004634-schriftelijke-vragen-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-kappen-bomen-langs-de-wulverhorstbaan-en-middellandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004634-schriftelijke-vragen-artikel-40-rvo-van-lvvd-over-kappen-bomen-langs-de-wulverhorstbaan-en-middellandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004626-informatiebief-stichtse-groenlanden-inz-eventuele-toetreding-gem-de-ronde-venen-tot-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004626-informatiebief-stichtse-groenlanden-inz-eventuele-toetreding-gem-de-ronde-venen-tot-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004626-informatiebief-stichtse-groenlanden-inz-eventuele-toetreding-gem-de-ronde-venen-tot-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004626-informatiebief-stichtse-groenlanden-inz-eventuele-toetreding-gem-de-ronde-venen-tot-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005129-aanmelding-fractieassistent-c-lia-arentshorst-van-rootzelaar-voor-inwonerbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005129-aanmelding-fractieassistent-c-lia-arentshorst-van-rootzelaar-voor-inwonerbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005130-aanmelding-fractieassistent-a-l-e-albin-van-der-tol-voor-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-005130-aanmelding-fractieassistent-a-l-e-albin-van-der-tol-voor-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004397-tour-de-force-2020-inzake-fietsagenda-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004397-tour-de-force-2020-inzake-fietsagenda-2017-2020.pdf


47. 17.004736 schriftelijke vragen artikel ex 40 RvO 

van Progressief Woerden inzake 

declaratieregeling en regeling peuteropvang  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

48. 17.004400 AVU inzake aanbieding concept 

jaarrekening 2016  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

49. 17.004345 burgerbrief aandacht voor 

gezondheidsrisico’s ivm verbanden behandeld 

hout  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

50. 17.004398 burgerbrief over rookoverlast n.a.v. 

afvalverbranding  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

(bijlagen zijn op te vragen bij de griffie) 

51. 17r.00065 rib uitspraak rechtbank inzake 

ontsluiting Harmelerwaard via Hugo de Vriesweg 

naar Oostelijke randweg Harmelen A12 BRAVO 8  

Cie. Ruimte – Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening T-148) 

52. 17.004090 Provincie Utrecht inzake richtlijnen en 

toetsingsaspecten begroting gemeente Woerden 

2018-2021  

Cie. Middelen - behandelen in de 

Auditcommissie van 10 mei 2017 

53. 17r.00133 maart rib 2017  Cie. Middelen - Behandelen in de vergadering 

14 maart 2017 

54. 17.004047 aanbiedingsbrief inzake 

verantwoordingsverslagen besteding 

fractiebudgetten 2016  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

(op basis van advies Presidium d.d. 21 

februari 2017) 

55. 17r.00099 rib stand van zaken Defensie-eiland  Cie. Ruimte - Betrekken bij agendapunt De 

Wasserij in de raadsinformatiebijeenkomst 

van 9 maart 2017 

56. 17.004271 brief van het college inzake bomenkap 

Wulverhorstbaan en Middellandbaan i.h.k.v. 

Zuidelijke randweg A12 BRAVO 3  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

57. 17r.00125 rib snoeiwerkzaamheden en 

behandeling kastanjebomen Exercitieveld i.v.m. 

bloedingsziekte  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

(gedeeltelijke afdoening P-037) 

58. 17.004228 gemeente Hof van Twente inzake 

motie gemeenteraad over oproep legalisering 

thuisteelt medicinale cannabis  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004736-schriftelijke-vragen-artikel-40-rvo-van-pw-inz-declaratieregeling-en-regeling-peuteropvang.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004400-avu-inzake-aanbieding-concept-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004400-avu-inzake-aanbieding-concept-jaarrekening-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004345-burgerbrief-aandacht-voor-gezondheidsrisicos-ivm-verbanden-behandeld-hout.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004345-burgerbrief-aandacht-voor-gezondheidsrisicos-ivm-verbanden-behandeld-hout.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004345-burgerbrief-aandacht-voor-gezondheidsrisicos-ivm-verbanden-behandeld-hout.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004398-a-burgerbrief-over-rookoverlast-nav-afvalverbranding.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004398-a-burgerbrief-over-rookoverlast-nav-afvalverbranding.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00065-rib-uitspraak-rechtbank-inz-ontsluiting-harmelerwaard-via-hugo-de-vriesweg-naar-oostelijke-randweg-harmelen-a12-bravo-8-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00065-rib-uitspraak-rechtbank-inz-ontsluiting-harmelerwaard-via-hugo-de-vriesweg-naar-oostelijke-randweg-harmelen-a12-bravo-8-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00065-rib-uitspraak-rechtbank-inz-ontsluiting-harmelerwaard-via-hugo-de-vriesweg-naar-oostelijke-randweg-harmelen-a12-bravo-8-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004090-provincie-utrecht-inz-richtlijnen-en-toetsingsaspecten-begroting-gemeente-woerden-2018-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004090-provincie-utrecht-inz-richtlijnen-en-toetsingsaspecten-begroting-gemeente-woerden-2018-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004090-provincie-utrecht-inz-richtlijnen-en-toetsingsaspecten-begroting-gemeente-woerden-2018-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00133-maart-rib-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004047-aanbiedingsbrief-inzake-verantwoordingsverslagen-besteding-fractiebudgetten-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004047-aanbiedingsbrief-inzake-verantwoordingsverslagen-besteding-fractiebudgetten-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004047-aanbiedingsbrief-inzake-verantwoordingsverslagen-besteding-fractiebudgetten-2016.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00099-rib-stand-van-zaken-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004271-brief-van-het-college-inz-bomenkap-wulverhorstbaan-en-middellandbaan-ihkv-zuidelijke-randweg-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004271-brief-van-het-college-inz-bomenkap-wulverhorstbaan-en-middellandbaan-ihkv-zuidelijke-randweg-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00125-rib-snoeiwerkzaamheden-en-behandeling-kastanjebomen-exercitieveld-ivm-bloedingsziekte-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00125-rib-snoeiwerkzaamheden-en-behandeling-kastanjebomen-exercitieveld-ivm-bloedingsziekte-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004228-gemeente-hof-van-twente-inz-motie-gemeenteraad-over-oproep-legalisering-thuisteelt-medicinale-cannabis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004228-gemeente-hof-van-twente-inz-motie-gemeenteraad-over-oproep-legalisering-thuisteelt-medicinale-cannabis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004228-gemeente-hof-van-twente-inz-motie-gemeenteraad-over-oproep-legalisering-thuisteelt-medicinale-cannabis.pdf


59. 17r.00088 rib intentieverklaring snel internet 

buitengebied provincie Utrecht  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

(afdoening T-248) 

60. 17r.00117 rv vaststelling bestemmingsplan 

Defensie-eiland Zuid  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

61. 17.004099 burgerbrief inzake klacht over plaatsing 

verkeersbord parkeerzone Oostsingel  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

62. 17r.00028 rib positie gemeente Woerden t.o.v. 

pilot blurring mengvormen winkel / horeca van de 

VNG  

Cie. Middelen - Betrekken bij integrale 

afweging binnenstad / horeca / supermarkten 

conform bestuursakkoord 2017 

63. 16r.00618 rv algemeen belang besluit 

parkeergarage Castellum  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

64. 16r.00742 rv verduurzamen sporthallen en 

gymzalen i.h.k.v. klimaatneutraal Woerden 2030  

Cie. Ruimte - Behandelen in de vergadering 

van 13 april 2017 (afdoening T-298) 

65. 17r.00101 rib projectplan ontwikkelen beleid 

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer (GGB)  

Cie. Ruimte - Betrekken bij verdere 

besluitvormingstraject Woerden duurzaam 

2030 

66. 17r.00100 rv 2e addendum 

saneringsovereenkomst Defensie-eiland 

werkgebieden I en J  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

67. 17r.00113 rv vaststelling bestemmingsplan 

Rietveld 33a  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 maart 2017 

68. 17r.00092 rib vernieuwen 

samenwerkingsovereenkomst Winnet 2017-2020  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

69. 17r.00137 rib beslissing op bezwaren van 

bewoners tegen omgevingsvergunning 

opslagterrein nabij viaduct 't Vinkje tussen 

Hollandbaan en Kromwijkerwetering  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

70. 17r.00097 rib samenvatting vast te stellen 

uitvoeringsovereenkomst en 

uitvoeringsprogramma 2017 OdrU - Woerden  

milieutaken)  

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

   

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00088-rib-intentieverklaring-snel-internet-buitengebied-provincie-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00088-rib-intentieverklaring-snel-internet-buitengebied-provincie-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00117-rv-vaststelling-bestemmingsplan-defensie-eiland-zuid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00117-rv-vaststelling-bestemmingsplan-defensie-eiland-zuid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004099-a-burgerbrief-inzake-klacht-over-plaatsing-verkeersbord-parkeerzone-oostsingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-004099-a-burgerbrief-inzake-klacht-over-plaatsing-verkeersbord-parkeerzone-oostsingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00028-rib-positie-gemeente-woerden-tov-pilot-blurring-mengvormen-winkel-horeca-van-de-vng-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00028-rib-positie-gemeente-woerden-tov-pilot-blurring-mengvormen-winkel-horeca-van-de-vng-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00028-rib-positie-gemeente-woerden-tov-pilot-blurring-mengvormen-winkel-horeca-van-de-vng-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00618-rv-algemeen-belang-besluit-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00618-rv-algemeen-belang-besluit-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00742-rv-verduurzamen-sporthallen-gymzalen-ihkv-klimaatneutraal-woerden-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/16r-00742-rv-verduurzamen-sporthallen-gymzalen-ihkv-klimaatneutraal-woerden-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00101-rib-projectplan-ontwikkelen-beleid-gebiedsgericht-grondwaterbeheer-ggb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00101-rib-projectplan-ontwikkelen-beleid-gebiedsgericht-grondwaterbeheer-ggb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00100-rv-2e-addendum-saneringsovereenkomst-defensie-eiland-werkgebieden-i-en-j-merged.pdf
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71. 17r.00108 rib afvalscheidingsresultaten van 2016  Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

72. 17r.00126 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake 

consequenties invoering wet natuurbescherming 

per 1 januari 2017  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving aannemen 

(zie ook: T-322 uit de commissie van 9 

februari 2017) 

73. 17.003915 VNG ledenbrief aanpassing 

modelverordeningen Participatiewet n.a.v. 

wijzigingen in wet en regelgeving  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

74. 17r.00121 rib concept jaarverslag 2015-2016 

Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht Noordwest 

(RBL)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

75. 17.003913 VNG ledenbrief inzake overeenkomst 

VNG en Verbond van verzekeraars 2017 m.b.t. 

afkoop regresrecht WMO  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

76. 17r.00109 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 40 RvO van LijstvanderDoes inzake 

beperking avondopenstelling apotheken in 

Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving aannemen 

77. 17.003775 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties inzake handreiking 

integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale 

politieke partijen  

Cie. Middelen - Agenderen voor het Presidium 

van 5 april 2017 

78. 17r.00122 rv versnelling woningbouw 2017 

Woerden  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

raadsinformatiebijeenkomst van 9 maart en in 

de vergadering van 16 maart 2017 

79. 17r.00139 rv bekrachtigen geheimhouding op 

bijlage Grex behorend bij raadsvoorstel - 

versnelling extra sociale woningbouw 2017  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 februari 2017 

(bijlage in de kluis in de nieuwe leeskamer 

van de raad) 

80. 17r.00081 rv verlening ontheffing vereiste van 

ingezetenschap wethouder Haring  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

raadsvergadering van 23 februari 2017 (op 

basis van advies Presidium d.d. 21 februari 

2017) 
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81. 17r.00094 rv verordening op de 

Rekenkamercommissie  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 23 februari 2017 (op 

basis van advies Presidium d.d. 21 februari 

2017) 

82. 17.003625 VNG ledenbrief inzake 

informatieveiligheid en privacy  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

83. 17.003628 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van het CDA inzake woningbouw Harmelen locatie 

Fontein  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 

84. 17.003549 VNG ledenbrief inzake invulling 

vacatures commissie Europa & internationaal en 

vacature adviescommissie  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving aannemen 

85. 17.003128 Bewonersvereniging De Boomgaard 

inzake reactie nav informatieavond over ideeën 

sociale woningbouw locatie Buitenhof  

Cie. Ruimte - Desgewenst betrekken bij 

besluitvorming ter zake 

86. 17.003498 Tandartsenpraktijk Van Beekum 

aansprakelijkstelling en klacht nav herinrichting 

Dorpsstraat  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

87. 17.003391 Raad van State inzake start procedure 

voorlopige voorziening mbt bestemmingsplan 

Meije 300  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

88. 17.003412 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO 

van Inwonersbelangen inzake kassenbouw 

Harmelerwaard inpassen in omgeving  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad informeren 
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