
 
Voorstel aan de raad 
18R.00633 
 
 
Datum: 4 oktober 2018 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van vrijdag 14 september tot en met  donderdag 27 september 
2018 te behandelen zoals voorgesteld.  

 

 
de voorzitter,      de griffier,       
        

                          
 

V.J.H. Molkenboer     drs. M.J.W. Tobeas 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  18r.00617 rib opschoonactie 

Langetermijnagenda (LTA) 

Behandelen bij het vaststellen van de 

langetermijnagenda in de 

raadsvergadering van 4 oktober 2018 

2.  18r.00530 rib voortgang vervanging 

verkeersregelinstallaties en 

capaciteitsverruiming kruispunt Hollandbaan - 

Waardsebaan  

Betrekken bij de behandeling van 

raadsvoorstel verkeersmaatregelen 

Woerden West 

3.  18r.00539 rv vaststelling bestemmingsplan 

functiewijziging Hazelaarstraat 2-16  

Hamerstuk in de raadsvergadering van 4 

oktober 2018 

4.  18r.00528 rv verkeersmaatregelen Woerden 

West  

Behandelen in Het Beeld van de Politieke 

Avond op 11 oktober 2018  (verslagen 

Klankbordgroep liggen ter inzage in de 

kluis) 

5.  18r.00582 rib jaarverslag klachten gemeente 

Woerden 2017  

Voor kennisgeving aannemen 

6.  18.019271 Alliantie Samen Werken voor 

Werken inzake inspiratiegids: De bijzondere weg 

naar werk  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  18r.00559 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 42 vragen RvO van Progressief 

Woerden inzake de Romeinse schepen van 

Woerden (Stichting Romeins schip)  

Voor kennisgeving aannemen 

8.  18r.00525 rib beantwoording vragen ex artikel 

42 RvO van fractie Bakker inzake vermenging 

koop- en huurwoningen en 

duurzaamheidsdoelstellingen  

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00530-rib-voortgang-vervanging-verkeersregelinstallaties-en-capaciteitsverruiming-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00530-rib-voortgang-vervanging-verkeersregelinstallaties-en-capaciteitsverruiming-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00530-rib-voortgang-vervanging-verkeersregelinstallaties-en-capaciteitsverruiming-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00530-rib-voortgang-vervanging-verkeersregelinstallaties-en-capaciteitsverruiming-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00539-rv-vaststelling-bestemmingsplan-functiewijziging-hazelaarstraat-2-16-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00539-rv-vaststelling-bestemmingsplan-functiewijziging-hazelaarstraat-2-16-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00528-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00528-rv-verkeersmaatregelen-woerden-west-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00582-rib-jaarverslag-klachten-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00582-rib-jaarverslag-klachten-gemeente-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019271-alliantie-samen-werken-voor-werken-inzake-inspiratiegids-de-bijzondere-weg-naar-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019271-alliantie-samen-werken-voor-werken-inzake-inspiratiegids-de-bijzondere-weg-naar-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019271-alliantie-samen-werken-voor-werken-inzake-inspiratiegids-de-bijzondere-weg-naar-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00559-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-pw-inz-de-romeinse-schepen-van-woerden-st-romeins-schip-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00559-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-pw-inz-de-romeinse-schepen-van-woerden-st-romeins-schip-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00559-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-pw-inz-de-romeinse-schepen-van-woerden-st-romeins-schip-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00559-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-pw-inz-de-romeinse-schepen-van-woerden-st-romeins-schip-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00525-rib-beantw-vragen-ex-art-42-van-fractie-bakker-inz-vermenging-koop-en-huurwoningen-en-duurzaamheidsdoelstellingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00525-rib-beantw-vragen-ex-art-42-van-fractie-bakker-inz-vermenging-koop-en-huurwoningen-en-duurzaamheidsdoelstellingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00525-rib-beantw-vragen-ex-art-42-van-fractie-bakker-inz-vermenging-koop-en-huurwoningen-en-duurzaamheidsdoelstellingen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00525-rib-beantw-vragen-ex-art-42-van-fractie-bakker-inz-vermenging-koop-en-huurwoningen-en-duurzaamheidsdoelstellingen-merged.pdf


9.  18r.00544 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 42 RvO van fractie Bakker inzake 

begrotingstekort OZB  

Voor kennisgeving aannemen 

10.  18.018963 Unicef Nederland inzake oproep als 

kinderpardongemeente om aan te sluiten bij 

actie kinderpardon van degoedezaak en 

defence for children  

Overlaten aan de individuele fracties 

11.  18.018692 Branchevereniging Spelen & 

Bewegen inzake oproep: maak van de 

Omgevingswet een kans voor beweeg- en 

speelruimte  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

12.  18.019116 Platform Bedrijven Utrecht West 

(PBUW) inzake reactie op nota ruimtelijke - 

economische strategie voor Utrecht  

Voor kennisgeving aannemen 

13.  18.019180 burgerbrief inzake aandacht voor 

vervuilende houtkachels  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  18.019203 Natuur en Milieufederatie Utrecht 

(NMU) zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

herontwikkeling Den Oudsten (Hof van Leyland)  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

15.  18.019222 schriftelijke vragen ex artikel 42 RVO 

van de Woerdense VVD over stand van zaken 

FNV-gebouw  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

16.  18.019237 brief aanmelden mevrouw J. (Janet) 

Visser-van der Veer als fractieassistent voor 

Lijstvanderdoes  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  18R.00564 rv begroting gemeente Woerden 

2019-2022  

behandelen conform afgesproken 

procedure 

18.  18R.00583 rv bestuursrapportage 2018  

 

Behandelen in Het Beeld van de Politieke 

Avond op 11 oktober 2018   

19.  18r.00586 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 42 RvO van Progressief Woerden 

inzake routekaart inclusie  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00544-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-begrotingstekort-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00544-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-begrotingstekort-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00544-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-begrotingstekort-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018963-unicef-nederland-inz-oproep-als-kinderpardongemeente-om-aan-te-sluiten-bij-actie-kinderpardon-van-degoedezaak-en-defence-for-children.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018963-unicef-nederland-inz-oproep-als-kinderpardongemeente-om-aan-te-sluiten-bij-actie-kinderpardon-van-degoedezaak-en-defence-for-children.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018963-unicef-nederland-inz-oproep-als-kinderpardongemeente-om-aan-te-sluiten-bij-actie-kinderpardon-van-degoedezaak-en-defence-for-children.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018963-unicef-nederland-inz-oproep-als-kinderpardongemeente-om-aan-te-sluiten-bij-actie-kinderpardon-van-degoedezaak-en-defence-for-children.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018692-branchevereniging-spelen-bewegen-inz-oproep-maak-van-de-omgevingswet-een-kans-voor-beweeg-en-speelruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018692-branchevereniging-spelen-bewegen-inz-oproep-maak-van-de-omgevingswet-een-kans-voor-beweeg-en-speelruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018692-branchevereniging-spelen-bewegen-inz-oproep-maak-van-de-omgevingswet-een-kans-voor-beweeg-en-speelruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018692-branchevereniging-spelen-bewegen-inz-oproep-maak-van-de-omgevingswet-een-kans-voor-beweeg-en-speelruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019116-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-nota-ruimtelijke-economische-strategie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019116-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-nota-ruimtelijke-economische-strategie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019116-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-nota-ruimtelijke-economische-strategie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019180-a-burgerbrief-inzake-aandacht-voor-vervuilende-houtkachels.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019180-a-burgerbrief-inzake-aandacht-voor-vervuilende-houtkachels.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019203-nmu-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten-hof-van-leyland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019203-nmu-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten-hof-van-leyland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019203-nmu-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten-hof-van-leyland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019222-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-over-stand-van-zaken-fnv-gebouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019222-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-over-stand-van-zaken-fnv-gebouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019222-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-over-stand-van-zaken-fnv-gebouw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019237-brief-aanmelden-mw-j-janet-visser-van-der-veer-als-fractieassistent-voor-lijstvanderdoes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019237-brief-aanmelden-mw-j-janet-visser-van-der-veer-als-fractieassistent-voor-lijstvanderdoes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019237-brief-aanmelden-mw-j-janet-visser-van-der-veer-als-fractieassistent-voor-lijstvanderdoes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00564-rv-begroting-gemeente-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00564-rv-begroting-gemeente-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00583-rv-bestuursrapportage-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00586-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-routekaart-inclusie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00586-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-routekaart-inclusie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00586-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-routekaart-inclusie-merged.pdf


20.  18r.00535 rib herstructurering bedrijventerreinen 

Barwoutswaarder, Nijverheidsweg (Kamerik) en 

Nijverheidsbuurt (Zegveld) en schuifruimte  

Voor kennisgeving aannemen 

21.  18r.00532 rib meerjarenperspectief Woerdens 

vastgoed  

Voor kennisgeving aannemen 

22.  18r.00526 rib beantwoording moties 

oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen / 

e-bikes ( M-032 en M-60)  

Voor kennisgeving aannemen 

23.  18r.00537 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 42 RvO van Inwonersbelangen inzake 

stand van zaken locaties nieuwe woningbouw  

Voor kennisgeving aannemen 

24.  18r.00519 rib beantwoording schriftelijke vragen 

ex artikel 42 RvO van de SP fractie inzake extra 

belastingen voor woningcorporaties  

Voor kennisgeving aannemen 

25.  18r.00592 rib afronding onderzoek Stadserf 

Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  18.018791 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 

van fractie Bakker inzake kosten meerwerk bij 

wegenbouw in relatie tot verkeersambitie 

gemeente Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

27.  18.018765 Participatieraad Woerden inzake 

reactie op brief Cliëntenraad Ferm werk m.b.t. 

aanwenden vrijgekomen gelden  

Voor kennisgeving aannemen 

28.  18r.00531 rib zienswijze provinciaal 

Inpassingsplan (pip) kantoren  

Voor kennisgeving aannemen 

29.  18r.00493 rv benoemen voorzitters Het Beeld en 

Het Debat (Politieke Avond)  

Hamerstuk in de raadsvergadering van 20 

september 2018 

30.  18.018659 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 

van het CDA inzake inleveren van bouw- en 

sloopafval op de Milieustraat  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

31.  18.018651 Stichting RWU / Regioplatform 

Woningcorporaties Utrecht inzake regionale 

corporatiemonitor 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00535-rib-herstructurering-bedrijventerreinen-en-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00535-rib-herstructurering-bedrijventerreinen-en-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00535-rib-herstructurering-bedrijventerreinen-en-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00532-rib-meerjarenperspectief-woerdens-vastgoed-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00532-rib-meerjarenperspectief-woerdens-vastgoed-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00526-rib-beantwoording-moties-oplaadpunten-voor-elektrische-auto-s-en-fietsen-e-bikes-m-032-en-m-60-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00526-rib-beantwoording-moties-oplaadpunten-voor-elektrische-auto-s-en-fietsen-e-bikes-m-032-en-m-60-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00526-rib-beantwoording-moties-oplaadpunten-voor-elektrische-auto-s-en-fietsen-e-bikes-m-032-en-m-60-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00537-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-ib-inz-stand-van-zaken-locaties-nieuwe-woningbouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00537-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-ib-inz-stand-van-zaken-locaties-nieuwe-woningbouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00537-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-ib-inz-stand-van-zaken-locaties-nieuwe-woningbouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00519-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-sp-inzake-extra-belastingen-voor-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00519-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-sp-inzake-extra-belastingen-voor-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00519-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-sp-inzake-extra-belastingen-voor-woningcorporaties-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00592-rib-afronding-onderzoek-stadserf-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00592-rib-afronding-onderzoek-stadserf-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018791-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-kosten-meerwerk-bij-wegenbouw-irt-verkeersambitie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018791-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-kosten-meerwerk-bij-wegenbouw-irt-verkeersambitie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018791-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-kosten-meerwerk-bij-wegenbouw-irt-verkeersambitie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018791-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-kosten-meerwerk-bij-wegenbouw-irt-verkeersambitie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018765-participatieraad-woerden-inzake-reactie-op-brief-clientenraad-ferm-werk-mbt-aanwenden-vrijgekomen-gelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018765-participatieraad-woerden-inzake-reactie-op-brief-clientenraad-ferm-werk-mbt-aanwenden-vrijgekomen-gelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018765-participatieraad-woerden-inzake-reactie-op-brief-clientenraad-ferm-werk-mbt-aanwenden-vrijgekomen-gelden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00531-rib-zienswijze-provinciaal-inpassingsplan-kantoren-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00531-rib-zienswijze-provinciaal-inpassingsplan-kantoren-merged.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018651-stichting-rwu-inzake-regionale-corporatiemonitor-2018.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-018651-stichting-rwu-inzake-regionale-corporatiemonitor-2018.pdf


32.  18r.00567 rib collegeverzoek nog niet 

behandelen van raadsvoorstel (18r.00489) 

nieuw lid aan artikel terras van de APV  

Voor kennisgeving aannemen, zie ook 

behandeladvies APV d.d september 6 

september 2018 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00567-rib-collegeverzoek-nog-niet-behandelen-van-raadsvoorstel-18r-00489-nieuw-lid-aan-artikel-terras-vd-apv-merged.pdf
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