
 
Voorstel aan de raad 
 17R.00996 
 
 
 
 
 
Datum: 30 november 2017 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 26 oktober tot en met 23 november 2017 te behandelen 
zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier, 

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



 

 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17r.00988 rib voortgang duurzame renovatie stadhuis 

Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (zie ook raadsvoorstel 

17R.00847) 

2.  17r.00819 rv vaststellen belastingverordeningen 2018  Cie. Middelen - Doorgeleiden 

naar de Agendacommissie van 23 

november 2017 

3.  17r.00985 rib actualisering van de nota kloppende binnenstad 

visie supermarktstructuur en visie horeca  

Cie. Middelen - Doorgeleiden 

naar de Agendacommissie van 23 

november 2017 

4.  17r.00816 rib toetsmoment burgemeester gebiedsontzegging  Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

5.  17.022737 St. Groene Buffer Woerden reactie op 

raadsinformatiebrief 17R.00805 van 24 oktober 2017 inzake 

woningbouw Harmelen  

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

jaargesprek wonen op 7 

december 2017 

6.  17r.00676 rib evaluatie hondenbeleid gemeente Woerden 

2016 - juni 2017  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

7.  17r.00843 rib jaarbrief wonen en strategische 

woningbouwplanning 2017-2021, jaarmonitor en herijking 

prestatieafspraken met de woningcorporaties  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

8.  17r.00938 rv keuzenotitie openbare verlichting  Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00988-rib-voortgang-duurzame-renovatie-stadhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00988-rib-voortgang-duurzame-renovatie-stadhuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00819-rv-vaststellen-belastingverordeningen-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00985-rib-actualisering-van-de-nota-kloppende-binnenstad-visie-supermarktstructuur-en-visie-horecea-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00985-rib-actualisering-van-de-nota-kloppende-binnenstad-visie-supermarktstructuur-en-visie-horecea-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00816-rib-toetsmoment-burgemeester-gebiedsontzegging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022737-st-groene-buffer-woerden-reactie-op-raadsinformatiebrief-17r-00805-van-24-okt-2017-inzake-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022737-st-groene-buffer-woerden-reactie-op-raadsinformatiebrief-17r-00805-van-24-okt-2017-inzake-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022737-st-groene-buffer-woerden-reactie-op-raadsinformatiebrief-17r-00805-van-24-okt-2017-inzake-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00676-rib-evaluatie-hondenbeleid-gemeente-woerden-2016-juni-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00676-rib-evaluatie-hondenbeleid-gemeente-woerden-2016-juni-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00843-rib-jaarbrief-wonen-en-strategische-woningbouwplanning-2017-2021-jaarmonitor-en-herijking-prestatieafspraken-met-de-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00843-rib-jaarbrief-wonen-en-strategische-woningbouwplanning-2017-2021-jaarmonitor-en-herijking-prestatieafspraken-met-de-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00843-rib-jaarbrief-wonen-en-strategische-woningbouwplanning-2017-2021-jaarmonitor-en-herijking-prestatieafspraken-met-de-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00938-rv-keuzenotitie-openbare-verlichting-merged.pdf


9.  17r.00950 rv vaststellen bestemmingsplan schoollocatie 

Kamerik  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

10.  17r.00803 rv gemeentelijk waterbeleidsplan 2018 - 2022  Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

11.  17r.00602 rv vaststelling meerjarenperspectief grondbedrijf 

2017 (MPG) en bijlage jaarschijven bij het MPG 2017 en 

kredietaanvraag 2017-2018  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie 23 

november 2017 

12.  17r.00600 rv bekrachtiging geheimhouding bijlage jaarschijven 

MPG 2017 en kredietaanvraag 2018  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 

november 2017 

13.  17r.00885 rib activiteiten 2017 programma ontwikkeling 

veengebied (bodemdaling en klimaatbestendig)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

14.  17r.00948 rib evaluatie aanbesteding en uitvoering 

baggeronderhoud  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

15.  17r.00747 rv regionale koers maatschappelijke opvang en 

beschermd wonen U16  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

16.  17r.00869 rib evaluatie en voortgang investeringsfonds sociaal 

domein  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

17.  17r.00925 rv zienswijze raad op begrotingswijzigingen GGDrU 

2017-1 en 2018-1  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

18.  17r.00945 rib rapportage q3 2017 ferm werk inclusief kwartaal 

in beeld q3 2017 (merged)  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

19.  17r.00908 rv gezondheidsbeleid 2018 en verder  

 

 

 

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00950-rv-vaststellen-bestemmingsplan-schoollocatie-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00950-rv-vaststellen-bestemmingsplan-schoollocatie-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00803-rv-gemeentelijk-waterbeleidsplan-2018-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00602-rv-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2017-mpg-en-bijlage-jaarschijven-bij-het-mpg-2017-en-kredietaanvraag-2017-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00602-rv-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2017-mpg-en-bijlage-jaarschijven-bij-het-mpg-2017-en-kredietaanvraag-2017-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00602-rv-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2017-mpg-en-bijlage-jaarschijven-bij-het-mpg-2017-en-kredietaanvraag-2017-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00600-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-mpg-2017-en-kredietaanvraag-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00600-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-mpg-2017-en-kredietaanvraag-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00885-rib-activiteiten-2017-programma-ontwikkeling-veengebied-bodemdaling-en-klimaatbestendig-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00885-rib-activiteiten-2017-programma-ontwikkeling-veengebied-bodemdaling-en-klimaatbestendig-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00948-rib-evaluatie-aanbesteding-en-uitvoering-baggeronderhoud-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00948-rib-evaluatie-aanbesteding-en-uitvoering-baggeronderhoud-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00747-rv-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00747-rv-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00869-rib-evaluatie-en-voortgang-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00869-rib-evaluatie-en-voortgang-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00925-rv-zienswijze-raad-op-begrotingwijzigingen-ggdru-2017-1-en-2018-1-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00925-rv-zienswijze-raad-op-begrotingwijzigingen-ggdru-2017-1-en-2018-1-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00945-rib-rapportage-q3-2017-ferm-werk-inclusief-kwartaal-in-beeld-q3-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00945-rib-rapportage-q3-2017-ferm-werk-inclusief-kwartaal-in-beeld-q3-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00908-rv-gezondheidsbeleid-2018-en-verder-merged.pdf


20.  17.022856 GGD Utrecht inzake voorstel oprichten van een 

coöperatie  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B en W en de 

raad informeren (raadsvoorstel) 

21.  17r.00937 rib openbaar onderwijs in de kleine kernen  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

22.  17r.00967 rib voortgang regiobibliotheek Het Groene Hart  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

23.  17r.00831 rib oriëntatie integraal kindcentrum  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

24.  17r.00935 rv benoeming personeel griffie  Cie. Middelen - Behandelen in de 

raadsvergadering van 30 

november 2017 

25.  17r.00861 rv ontslagverlening E.M. Geldorp als raadsgriffier  Cie. Middelen - Behandelen in de 

raadsvergadering van 30 

november 2017 

26.  17r.00851 rv financiële verordening Woerden 2018  Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 30 

november 2017 

27.  17.022516 VNG ledenbrief inzake elektronisch factureren 

vanaf april 2019  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

28.  17r.00952 rib inzake opdracht externe evaluatie Koeiemart 

2017  

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

29.  17r.00934 rib inzake voorstellen commissie van onafhankelijke 

experts (onderzoek Westelijke randweg)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

30.  17r.00888 rib pilot avondopenstelling Milieustraat (uitwerking 

motie publieksvriendelijke openingstijden d.d. 27 oktober 2016)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (Motie M-043) 

31.  17r.00846 rib concept jaarverslag 2016-2017 van het 

Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht noordwest (RBL)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

32.  17r.00898 rib overdracht gemeentelijke collectie van 

binnenkunst- en cultuurhistorische voorwerpen  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022856-ggd-utrecht-inzake-voorstel-oprichten-van-een-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022856-ggd-utrecht-inzake-voorstel-oprichten-van-een-cooperatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00937-rib-openbaar-onderwijs-in-de-kleine-kernen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00967-rib-voortgang-regiobibliotheek-het-groene-hart-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00831-rib-orientatie-integraal-kindcentrum-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-17r-00935-benoeming-personeel-griffie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-17r-00861-ontslagverlening-e-m-geldorp-als-raadsgriffier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00851-rv-financiele-verordening-woerden-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022516-vng-ledenbrief-inzake-elektronisch-factureren-vanaf-april-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022516-vng-ledenbrief-inzake-elektronisch-factureren-vanaf-april-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00952-rib-inzake-opdracht-externe-evaluatie-koeiemart-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00952-rib-inzake-opdracht-externe-evaluatie-koeiemart-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00934-rib-inzake-voorstellen-commissie-van-onafhankelijke-experts.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00934-rib-inzake-voorstellen-commissie-van-onafhankelijke-experts.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00888-rib-pilot-avondopenstelling-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00888-rib-pilot-avondopenstelling-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00846-rib-concept-jaarverslag-2016-2017-van-het-regionaal-bureau-leerplicht-utrecht-noordwest-rbl-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00846-rib-concept-jaarverslag-2016-2017-van-het-regionaal-bureau-leerplicht-utrecht-noordwest-rbl-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00898-rib-overdracht-gemeentelijke-collectie-van-binnenkunst-en-cultuurhistorische-voorwerpen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00898-rib-overdracht-gemeentelijke-collectie-van-binnenkunst-en-cultuurhistorische-voorwerpen-merged.pdf


33.  17r.00890 rib pilot jeugdhulp op MBO Rijnland, vestiging 

Woerden (uitwerking motie zorg op het MBO d.d. 27 oktober 

2016)  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (Motie M-045) 

34.  17.022388 VNG ledenbrief inzake experimenten met het 

gedoogd telen van wiet  

Cie. Middelen - desgewenst 

betrekken bij motie terzake in 

vergadering van 14 november 

2017 

35.  17r.00913 rib inzake gevolgen van vertraging voortgang 

doorstroming Woerden west  

Cie. Ruimte - agenderen in de 

vergadering van 16 november 

2017 

36.  17.022468 informatiebrief aan politieke fracties m.b.t. 

toekomstvisie beheer en onderhoud landgoed Bredius  

Cie. Ruimte - Overlaten aan 

individuele fracties / politieke 

partijen 

37.  17.022452 Mazars inzake controleplan voor de 

jaarrekeningcontrole 2017  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

Auditcommissie van 23 januari 

2018 

38.  Sportoverleg Woerden inzake advies n.a.v. 

raadsinformatiebrief sporttarievenherijking en infillkeuze  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 8. in de vergadering 

van 14 november 2017 

39.  17.022089 Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties circulaire inzake geïndexeerde bedragen 

onkosten vergoedingen politieke ambtsdragers per 1 januari 

2018  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

40.  17.022135 aanmelding fractieassistent mevrouw H.K.A. (Heidi) 

den Hartigh voor de fractie Lijstvanderdoes  

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

41.  17.022146 gemeente Bergeijk inzake standspunt m.b.t. 

beloningsbeleid bestuursvoorzitter Bank Nederlandse 

Gemeenten (BNG)  

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

42.  17r.00825 rv wijziging Verordening maatschappelijke 

ondersteuning Woerden Wmo 2015  

Cie. Welzijn - Hamerstuk in de 

raadsvergadering 30 november 

2017 

43.  17.022143 VNG ledenbrief inzake decentralisatie 

rijksvaccinatieprogramma naar gemeenten  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00890-rib-pilot-jeugdhulp-op-mbo-rijnland-vestiging-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00890-rib-pilot-jeugdhulp-op-mbo-rijnland-vestiging-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00890-rib-pilot-jeugdhulp-op-mbo-rijnland-vestiging-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022388-vng-ledenbrief-experimenten-met-het-gedoogd-telen-van-wiet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022388-vng-ledenbrief-experimenten-met-het-gedoogd-telen-van-wiet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00913-inzake-gevolgen-van-vertraging-voortgang-doorstroming-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00913-inzake-gevolgen-van-vertraging-voortgang-doorstroming-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022468-informatiebrief-aan-politieke-fracties-mbt-toekomstvisie-beheer-en-onderhoud-landgoed-bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022468-informatiebrief-aan-politieke-fracties-mbt-toekomstvisie-beheer-en-onderhoud-landgoed-bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022452-marzars-accountants-inzake-controleplan-voor-de-jaarrekeningcontrole-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022452-marzars-accountants-inzake-controleplan-voor-de-jaarrekeningcontrole-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/sportoverleg-woerden-inzake-advies-nav-raadsinformatiebrief-sporttarievenherijking-en-infillkeuze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/sportoverleg-woerden-inzake-advies-nav-raadsinformatiebrief-sporttarievenherijking-en-infillkeuze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022089-ministerie-van-bzk-circulaire-inz-geindexeerde-bedragen-onkosten-vergoedingen-politieke-ambtsdragers-1-jan-218.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022089-ministerie-van-bzk-circulaire-inz-geindexeerde-bedragen-onkosten-vergoedingen-politieke-ambtsdragers-1-jan-218.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022089-ministerie-van-bzk-circulaire-inz-geindexeerde-bedragen-onkosten-vergoedingen-politieke-ambtsdragers-1-jan-218.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022089-ministerie-van-bzk-circulaire-inz-geindexeerde-bedragen-onkosten-vergoedingen-politieke-ambtsdragers-1-jan-218.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022135-aanmelding-fractieassistent-mevrouw-h-k-a-heidi-den-hartigh-voor-de-fractie-lijstvanderdoes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022135-aanmelding-fractieassistent-mevrouw-h-k-a-heidi-den-hartigh-voor-de-fractie-lijstvanderdoes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022146-gemeente-bergeijk-inzake-standspunt-mbt-beloningsbeleid-voorzitter-raad-van-bestuur-bng.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022146-gemeente-bergeijk-inzake-standspunt-mbt-beloningsbeleid-voorzitter-raad-van-bestuur-bng.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022146-gemeente-bergeijk-inzake-standspunt-mbt-beloningsbeleid-voorzitter-raad-van-bestuur-bng.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00825-rv-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-woerden-wmo-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00825-rv-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-woerden-wmo-2015-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022143-vng-ledenbrief-inzake-decentralisatie-rijksvaccinatieprogramma-naar-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-022143-vng-ledenbrief-inzake-decentralisatie-rijksvaccinatieprogramma-naar-gemeenten.pdf


44.  17r.00841 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van STERK Woerden, D66, LijstvanderDoes, VVD, 

Progressief Woerden en CDA inzake bomenkamp 

Burgemeester H.G. van Kempensingel + aanvullende 

beantwoording vraag van Inwonersbelangen  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 16 november 

2017 

45.  17r.00877 rv ontwerp kadernota OdrU 2019  Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar 

de Agendacommissie van 23 

november 2017 

46.  17r.000845 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van LijstvanderDoes inzake weghalen beplatingen langs 

o.a. de Molenvlietbaan  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

47.  17.021830 mededeling college van B&W inzake stand van 

zaken onderzoek breedplaatvloeren in gebouwen in Woerden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

48.  17.021904 rectificatie VNG ledenbrief inzake regeling 

zorginfrastructuur incl. bijlagen  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

49.  17.021861 Anko inzake gemeente als supporter van 

ondernemende kappersbranche tbv 

gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan 

individuele fracties politieke 

partijen 

50.  17.021800 Loga brief inzake voorbeeldregeling rechtspositie 

Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke stand - Babs 2018  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

51.  17r.00792 rib bespreekstuk sporttarievenherrijking en fillkeuze  Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 14 november 

2017 

52.  17r.00719 rv vaststellen archiefverordening gemeente 

Woerden 2017  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

vergadering van 30 november 

2017 

53.  17r.00806 rib stand van zaken service- en onderhoudsniveau 

openbare verlichting  

 

 

 

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (toezegging T-352) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00841-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-diverse-fracties-inz-bomenkamp-burg-hg-van-kempensingel-en-aanvullend-ib-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00841-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-diverse-fracties-inz-bomenkamp-burg-hg-van-kempensingel-en-aanvullend-ib-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00841-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-diverse-fracties-inz-bomenkamp-burg-hg-van-kempensingel-en-aanvullend-ib-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00841-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-diverse-fracties-inz-bomenkamp-burg-hg-van-kempensingel-en-aanvullend-ib-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00841-rib-beantw-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-diverse-fracties-inz-bomenkamp-burg-hg-van-kempensingel-en-aanvullend-ib-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00877-rv-ontwerp-kadernota-odru-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000845-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-lvvd-inz-weghalen-beplatingen-langs-o-a-de-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000845-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-lvvd-inz-weghalen-beplatingen-langs-o-a-de-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-000845-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-van-lvvd-inz-weghalen-beplatingen-langs-o-a-de-molenvlietbaan-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021830-mededeling-college-van-b-w-inzake-stand-van-zaken-onderzoek-breedplaatvloeren-in-gebouwen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021830-mededeling-college-van-b-w-inzake-stand-van-zaken-onderzoek-breedplaatvloeren-in-gebouwen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021904-rectificatie-vng-ledenbrief-inzake-regeling-zorginfrastructuur-incl-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021904-rectificatie-vng-ledenbrief-inzake-regeling-zorginfrastructuur-incl-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021861-anko-inzake-gemeente-als-supporter-van-ondernemende-kappersbranche-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021861-anko-inzake-gemeente-als-supporter-van-ondernemende-kappersbranche-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021861-anko-inzake-gemeente-als-supporter-van-ondernemende-kappersbranche-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021800-loga-brief-inz-voorbeeldregeling-rechtspositie-buitengewoon-ambtenaar-burgerlijke-stand-babs-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021800-loga-brief-inz-voorbeeldregeling-rechtspositie-buitengewoon-ambtenaar-burgerlijke-stand-babs-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00792-rib-bespreekstuk-sporttarievenherrijking-en-fillkeuze-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00719-rv-vaststellen-archiefverordening-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00719-rv-vaststellen-archiefverordening-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00806-rib-stand-van-zaken-service-en-onderhoudsniveau-openbare-verlichting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00806-rib-stand-van-zaken-service-en-onderhoudsniveau-openbare-verlichting.pdf


54.  17r.00674 rib integraal persoonsgebonden budget (i-pgb)  

 

 

 

Cie. Welzijn - Betrekken bij 

behandeling rv evaluatie sociaal 

domein in de vergadering van 15 

november 2017 

55.  17r.00840 rv Rekenkameronderzoek 'Jeugdhulp, reden tot 

zorg?'  

Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 15 november 

2017 

56.  17.021555 Jeugdsportfonds Utrecht inzake notitie 

jeugdsportfonds tbv gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Middelen - Overlaten aan 

individuele fracties / politieke 

partijen 

57.  17.021718 Dorpsplatform Kamerik inzake aanbieden 

dorpsvisie Kamerik 2017  

Cie. Middelen - Overlaten aan de 

individuele fracties / politieke 

partijen 

58.  17r.00847 rv aanvullend krediet ter dekking van verborgen 

gebreken bij project duurzame renovatie stadhuis  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering 16 november 2017 

59.  17.021592 burgerbrief aansprakelijkstelling uitvoering beleid 

nav handhavingsverzoek illegale bouw Meije  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

60.  17.021717 Participatieraad Woerden inzake advies op 

evaluatie sociaal domein 2017  

Cie. Welzijn - Betrekken bij rv 

evaluatie sociaal domein in de 

vergadering van 15 november 

2017 

61.  17r.00879 rib stijging uitgaven sociaal domein  Cie. Welzijn - Behandelen in de 

vergadering van 15 november 

2017 

62.  17.021300 brief Berlimont CMC Consulting inzake toelichting 

op deelname aan Convenant WMO Regresrecht  

Cie. Welzijn - Wordt overgelaten 

aan de individuele 

fracties/politieke partijen 

63.  17r.00797 rib inzake vastgestelde Beheerplan 

Buitensportaccommodaties 2018-2021 (excl. bijlage C i.v.m. 

bestandsgrootte, beschikbaar bij griffie)  

 

 

Cie. Middelen - Betrekken bij 

bespreking rib bespreekstuk 

sporttarievenherijking en 

infillkeuze 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00674-rib-integraal-persoonsgebonden-budget-ipgb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00840-rv-rekenkameronderzoek-jeugdhulp-reden-tot-zorg-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00840-rv-rekenkameronderzoek-jeugdhulp-reden-tot-zorg-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021555-jeugdsportfonds-utrecht-inzake-notitie-jeugdsportfonds-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021555-jeugdsportfonds-utrecht-inzake-notitie-jeugdsportfonds-tbv-gemeenteraadsverkiezingen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021718-dorpsplatform-kamerik-inzake-aanbieden-dorpsvisie-kamerik-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021718-dorpsplatform-kamerik-inzake-aanbieden-dorpsvisie-kamerik-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00847-rv-aanvullend-krediet-ter-dekking-van-verborgen-gebreken-bij-project-duurzame-renovatie-stadhuis-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00847-rv-aanvullend-krediet-ter-dekking-van-verborgen-gebreken-bij-project-duurzame-renovatie-stadhuis-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021592-a-burgerbrief-aansprakelijkstelling-uitvoering-beleid-nav-handhavingsverzoek-illegale-bouw-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021592-a-burgerbrief-aansprakelijkstelling-uitvoering-beleid-nav-handhavingsverzoek-illegale-bouw-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021717-participatieraad-woerden-inzake-advies-op-evaluatie-sociaal-domein-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021717-participatieraad-woerden-inzake-advies-op-evaluatie-sociaal-domein-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00879-rib-stijging-uitgaven-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021300-brief-berlimont-cmc-consulting-inzake-toelichting-op-deelname-aan-convenant-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021300-brief-berlimont-cmc-consulting-inzake-toelichting-op-deelname-aan-convenant-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00797-rib-inzake-vastgestelde-beheerplan-buitensportaccommodaties-2018-2021-excl-bijlage-1c-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00797-rib-inzake-vastgestelde-beheerplan-buitensportaccommodaties-2018-2021-excl-bijlage-1c-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00797-rib-inzake-vastgestelde-beheerplan-buitensportaccommodaties-2018-2021-excl-bijlage-1c-merged.pdf


64.  17.021319 VNG ledenbrief inzake gratis Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG)  

Cie. Middelen - Voor 

kennisgeving aannemen 

65.  17r.00614 rib inzake Beheer Openbare Ruimte voor Meerjarig 

OnderhoudsProgramma 2018-2021  

 

 

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

66.  17.021412 brief GGD regio Utrecht inzake aanhouden 

zienswijzeprocedure op voorstel tot deelname in coöperatie 

algemeen bestuur GGDrU  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de 

raad te informeren 

67.  17r.00839 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 40 

RvO van D66 inzake invoering van ‘in geval van noodkaarten’  
Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

68.  17u.21922 brief Inspectie voor de gezondheidszorg inzake 

Huisartsenpost Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

69.  17.021289 brief Detailhandel Nederland inzake landelijke 

leegstand van winkelgebieden  

Cie. Welzijn - Wordt overgelaten 

aan de individuele 

fracties/politieke partijen 

70.  17r.00810 rib inzake stand van zaken huisvesting 

statushouders en versnellingsprojecten en overige integratie 

onderwerpen  

Cie. Welzijn / Ruimte - Wordt 

betrokken bij Jaargesprek Wonen 

in december 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021319-vng-ledenbrief-inzake-gratis-verklaring-omtrent-gedrag-vog.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021319-vng-ledenbrief-inzake-gratis-verklaring-omtrent-gedrag-vog.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00614-rib-inzake-beheer-openbare-ruimte-voor-meerjarig-onderhoudsprogramma-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00614-rib-inzake-beheer-openbare-ruimte-voor-meerjarig-onderhoudsprogramma-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021412-brief-ggd-regio-utrecht-inzake-aanhouden-zienswijzeprocedure-op-voorstel-tot-deelname-in-cooeperatie-algemeen-bestuur-ggdru-edit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021412-brief-ggd-regio-utrecht-inzake-aanhouden-zienswijzeprocedure-op-voorstel-tot-deelname-in-cooeperatie-algemeen-bestuur-ggdru-edit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021412-brief-ggd-regio-utrecht-inzake-aanhouden-zienswijzeprocedure-op-voorstel-tot-deelname-in-cooeperatie-algemeen-bestuur-ggdru-edit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00839-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-de-invoering-van-in-geval-van-noodkaarten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00839-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-d66-inzake-de-invoering-van-in-geval-van-noodkaarten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-21922-brief-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-inzake-huisartsenpost-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-21922-brief-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-inzake-huisartsenpost-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021289-brief-detailhandel-nederland-inzake-landelijke-leegstand-van-winkelgebieden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-021289-brief-detailhandel-nederland-inzake-landelijke-leegstand-van-winkelgebieden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00810-rib-inzake-stand-van-zaken-huisvesting-statushouders-en-versnellingsprojecten-en-overige-integratie-onderwerpen-merget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00810-rib-inzake-stand-van-zaken-huisvesting-statushouders-en-versnellingsprojecten-en-overige-integratie-onderwerpen-merget.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00810-rib-inzake-stand-van-zaken-huisvesting-statushouders-en-versnellingsprojecten-en-overige-integratie-onderwerpen-merget.pdf
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