
 
Voorstel aan de raad 
18R.00717 
 
 
Datum: 8 november 2018 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van vrijdag 28 september tot en met  donderdag 1 november 
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.00625 rv bekrachtiging geheimhouding bijlage 

jaarschijven Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 

2018 en de kredietaanvraag 2018 - 2019  

Behandelen in de Begrotingsraad van 1 

november 2018 (stukken liggen ter 

inzage bij de griffie) 

2.  18r.00658 rib algemene uitkering gemeentefonds n.a.v. 

septembercirculaire 2018  

Desgewenst betrekken bij de 

behandeling rv Bestuursrapportage 

2018 op de Politieke Avond van 15 

november 2018 

3.  18r.00627 vaststelling Meerjarenperspectief 

Grondbedrijf 2018 (MPG 2018), bijlage jaarschijven en 

kredietaanvraag 2018-2019  

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 15 november 

2018 

4.  18r.00646 rv vaststellen bestemmingsplan herziening 

bedrijventerrein Breeveld en herontwikkeling Den 

Oudsten  

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 15 november 

2018 (bijlagen volgen nog) 

5.  18r.00636 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 van het CDA inzake inleveren van bouw- en 

sloopafval op de Milieustraat  

Voor kennisgeving aannemen 

6.  18r.00651 geen deelname aan vernieuwd experiment 

Integraal PGB (i-pgb) per 1 januari 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  18r.00680 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 vragen RvO van De Woerdense VVD inzake 

stand van zaken FNV gebouw  

Voor kennisgeving aannemen 

8.  18r.00704 rib plan van aanpak Iedereen Doet Mee 

(speerpunten routekaart Woerden Inclusief)  

Voor kennisgeving aannemen 

9.  18r.00664 rib evaluatie Het Nieuwe Inzamelen (afval 

scheiden)  

 

Voor kennisgeving aannemen (Planning 

P-123) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00625-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-mpg-2018-en-de-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00625-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-mpg-2018-en-de-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00625-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-mpg-2018-en-de-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00658-rib-algemene-uitkering-gemeentefonds-nav-septembercirculaire-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00658-rib-algemene-uitkering-gemeentefonds-nav-septembercirculaire-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00627-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2018-mpg-2018-bijlage-jaarschijven-en-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00627-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2018-mpg-2018-bijlage-jaarschijven-en-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00627-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2018-mpg-2018-bijlage-jaarschijven-en-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00646-rv-vaststellen-bestemmingsplan-herziening-bedrijventerrein-breeveld-en-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00646-rv-vaststellen-bestemmingsplan-herziening-bedrijventerrein-breeveld-en-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00646-rv-vaststellen-bestemmingsplan-herziening-bedrijventerrein-breeveld-en-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00636-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-het-cda-inzake-inleveren-van-bouw-en-sloopafval-op-de-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00636-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-het-cda-inzake-inleveren-van-bouw-en-sloopafval-op-de-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00636-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-van-het-cda-inzake-inleveren-van-bouw-en-sloopafval-op-de-milieustraat-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00651-geen-deelname-aan-vernieuwd-experiment-integraal-pgb-ipgb-per-1-januari-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00651-geen-deelname-aan-vernieuwd-experiment-integraal-pgb-ipgb-per-1-januari-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00680-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-stand-van-zaken-fnv-gebouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00680-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-stand-van-zaken-fnv-gebouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00680-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-vragen-rvo-van-de-vvd-inzake-stand-van-zaken-fnv-gebouw-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00704-rib-plan-van-aanpak-iedereen-doet-mee-speerpunten-routekaart-woerden-inclusief-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00704-rib-plan-van-aanpak-iedereen-doet-mee-speerpunten-routekaart-woerden-inclusief-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00664-rib-evaluatie-het-nieuwe-inzamelen-afval-scheiden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00664-rib-evaluatie-het-nieuwe-inzamelen-afval-scheiden-merged.pdf


10.  18.022302 Brief aanmelden mevrouw L.H. (Laura) van 

der Zande als fractieassistent voor Progressief Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

11.  18.022170 Burgerbrief inzake kostenderving en 

bouwkundige ingrepen n.a.v. bestemmingsplan 

functiewijziging Hazelaarstraat 2-16  

Desgewenst betrekken bij de 

behandeling van rv functiewijziging 

Hazelaarstraat op de Politieke Avond 

van 15 november 2018 (Debat) 

12.  18.022046 Ondernemersbrief inzake reactie op 

regelgeving rondom locatie de Blauwe Meije  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

13.  18.022115 VNG ledenbrief inzake bekendmaking 

kandidaten en opening mogelijkheid 

tegenkandidaatstelling  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  18.022208 Lid Klankbordgroep inzake reactie op 

ingezonden brief dd 17-10 gezamenlijke visie 

Klankbordgroep m.b.t. verkeersplannen Woerden-West  

Voor kennisgeving aannemen 

15.  18.022097 Burgerbrief reactie n.a.v. vergadering 

Dorpsplatform Harmelen inzake de nieuwe brug ter 

hoogte van Harmelerwaard  

Voor kennisgeving aannemen 

16.  18r.00647 rv ontwerp-kadernota 2020 Omgevingsdienst 

regio Utrecht (OdrU) incl. aangepast raadsbesluit 

(aandachtspunten zienswijze)  

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie 

17.  18.021928 en 18.021929 Leden Klankbordgroep inzake 

reactie op ingezonden brief dd 17-10-2018 m.b.t. 

gezamenlijk visie Klankbordgroep op verkeersplannen 

Woerden-West  

Voor kennisgeving aannemen 

18.  18r.00542 rib plan van aanpak opstellen van het 

Economisch Actieplan 2019-2022  

Desgewenst betrekken bij gesprek 

POVW - raad op 21 november 2018 

19.  18.021871 Kinderen van basisschool De Regenboog 

inzake verzoek terugplaatsen klimrek of aanleggen 

voetbalveldje bij de school  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

20.  18.021830 Burgerbrief inzake meer voorlichting 

alternatieve energiemogelijkheden n.a.v. krantenartikel 

AD 23 oktober 2018  

 

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022302-brief-aanmelden-mw-l-h-laura-van-der-zande-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022302-brief-aanmelden-mw-l-h-laura-van-der-zande-als-fractieassistent-voor-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022170-a-burgerbrief-inzake-kostenderving-en-bouwkundige-ingrepen-nav-bp-functiewijziging-hazelaarstraat-2-16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022170-a-burgerbrief-inzake-kostenderving-en-bouwkundige-ingrepen-nav-bp-functiewijziging-hazelaarstraat-2-16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022170-a-burgerbrief-inzake-kostenderving-en-bouwkundige-ingrepen-nav-bp-functiewijziging-hazelaarstraat-2-16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022046-a-ondernemer-inzake-reactie-op-regelgeving-rondom-locatie-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022046-a-ondernemer-inzake-reactie-op-regelgeving-rondom-locatie-de-blauwe-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022115-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022115-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022115-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-kandidaten-en-opening-mogelijkheid-tegenkandidaatstelling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022208-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-gezamenlijke-visie-klankbordgroep-mbt-verkeersplannen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022208-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-gezamenlijke-visie-klankbordgroep-mbt-verkeersplannen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022208-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-gezamenlijke-visie-klankbordgroep-mbt-verkeersplannen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022097-a-burgerbrief-reactie-nav-vergadering-dorpsplatform-inzake-de-nieuwe-brug-thv-harmelerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022097-a-burgerbrief-reactie-nav-vergadering-dorpsplatform-inzake-de-nieuwe-brug-thv-harmelerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-022097-a-burgerbrief-reactie-nav-vergadering-dorpsplatform-inzake-de-nieuwe-brug-thv-harmelerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00647-rv-ontwerp-kadernota-2020-odru-incl-aangepast-raadsbesluit-aandachtspunten-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00647-rv-ontwerp-kadernota-2020-odru-incl-aangepast-raadsbesluit-aandachtspunten-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00647-rv-ontwerp-kadernota-2020-odru-incl-aangepast-raadsbesluit-aandachtspunten-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021928-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-mbt-gezamenlijk-visie-klankbordgroep-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021928-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-mbt-gezamenlijk-visie-klankbordgroep-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021928-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-mbt-gezamenlijk-visie-klankbordgroep-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021928-a-lid-klankbordgroep-inz-reactie-op-ingezonden-brief-dd-17-10-mbt-gezamenlijk-visie-klankbordgroep-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00542-rib-plan-van-aanpak-opstellen-van-het-economisch-actieplan-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00542-rib-plan-van-aanpak-opstellen-van-het-economisch-actieplan-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021871-a-kinderen-van-basisschool-de-regenboog-inzake-verzoek-terugplaatsen-klimrek-of-aanleggen-voetbalveldje-bij-de-school-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021871-a-kinderen-van-basisschool-de-regenboog-inzake-verzoek-terugplaatsen-klimrek-of-aanleggen-voetbalveldje-bij-de-school-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021871-a-kinderen-van-basisschool-de-regenboog-inzake-verzoek-terugplaatsen-klimrek-of-aanleggen-voetbalveldje-bij-de-school-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021830-a-burgerbrief-inz-meer-voorlichting-alternatieve-energiemogelijkheden-nav-krantenartikel-ad-23-oktober-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021830-a-burgerbrief-inz-meer-voorlichting-alternatieve-energiemogelijkheden-nav-krantenartikel-ad-23-oktober-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021830-a-burgerbrief-inz-meer-voorlichting-alternatieve-energiemogelijkheden-nav-krantenartikel-ad-23-oktober-2018-merged.pdf


21.  18.021883 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

LijstvanderDoes inzake verharding wandelpad rondom 

Cattenbroekerplas  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

22.  18.021872 Bewonersbrief Prins Hendrikkade en de 

Prinses Beatrixstraat inzake aandacht voor overlast door 

werkzaamheden op het Defensie-eiland (plangedeelte 

Zuid)  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

23.  18.021766 VNG ledenbrief inzake ontwikkelingen 

omtrent het pin only-beleid  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

24.  18.021724 Burgerbrief inzake mogelijkheid realiseren 

initiatieven en plannen mantelzorgwoningen in Woerden 

of omstreken  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

25.  18.021730 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Woerden-

West (DHV rapport 1987)  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

26.  18.021626 VNG ledenbrief inzake verlengen 

overgangsrecht AWBZ beschermd wonen, de gevolgen  

Voor kennisgeving aannemen 

27.  18r.00666 rib stand van zaken opgave duurzaamheid 

samenleving en beoogde vervolgenstappen 2019  

Betrekken bij behandeling onderwerp 

Energietransitie november /december 

2018 

28.  18r.00630 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO fractie Bakker inzake aanvullend 

beleidskader opgave duurzame samenleving  

Betrekken bij de duurzame samenleving 

ter zake 

29.  18.021452 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van het 

CDA inzake betalen voor afvalinlevering door 

samenlevingsinitiatieven  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

30.  18r.00594 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO fractie Bakker inzake meerwerk bij 

wegenbouw i.r.t. verkeersambitie  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  18r.00593 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van Inwonersbelangen inzake 

verkeersveiligheid binnenstad  

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021883-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-verharding-wandelpad-rondom-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021883-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-verharding-wandelpad-rondom-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021883-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-verharding-wandelpad-rondom-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021872-a-bewonersbrief-prins-hendrikkade-en-de-prinses-beatrixstraat-inz-aandacht-voor-overlast-door-werkzaamheden-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021872-a-bewonersbrief-prins-hendrikkade-en-de-prinses-beatrixstraat-inz-aandacht-voor-overlast-door-werkzaamheden-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021872-a-bewonersbrief-prins-hendrikkade-en-de-prinses-beatrixstraat-inz-aandacht-voor-overlast-door-werkzaamheden-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021872-a-bewonersbrief-prins-hendrikkade-en-de-prinses-beatrixstraat-inz-aandacht-voor-overlast-door-werkzaamheden-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021766-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-omtrent-het-pin-only-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021766-vng-ledenbrief-inzake-ontwikkelingen-omtrent-het-pin-only-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021724-a-burgerbrief-inzake-mogelijkheid-realiseren-initiatieven-en-plannen-mantelzorgwoningen-in-woerden-of-omstreken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021724-a-burgerbrief-inzake-mogelijkheid-realiseren-initiatieven-en-plannen-mantelzorgwoningen-in-woerden-of-omstreken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021724-a-burgerbrief-inzake-mogelijkheid-realiseren-initiatieven-en-plannen-mantelzorgwoningen-in-woerden-of-omstreken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021730-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-mbt-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021730-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-mbt-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021730-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-mbt-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021626-vng-ledenbrief-inzake-verlengen-overgangsrecht-awbz-beschermd-wonen-de-gevolgen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021626-vng-ledenbrief-inzake-verlengen-overgangsrecht-awbz-beschermd-wonen-de-gevolgen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00666-rib-stand-van-zaken-opgave-duurzaamheid-samenleving-en-beoogde-vervolgenstappen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00666-rib-stand-van-zaken-opgave-duurzaamheid-samenleving-en-beoogde-vervolgenstappen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00630-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inz-aanvullend-beleidskader-opgave-duurzame-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00630-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inz-aanvullend-beleidskader-opgave-duurzame-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00630-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inz-aanvullend-beleidskader-opgave-duurzame-samenleving-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021452-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021452-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021452-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-het-cda-inzake-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00594-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inzake-meerwerk-bij-wegenbouw-i-r-t-verkeersambitie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00594-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inzake-meerwerk-bij-wegenbouw-i-r-t-verkeersambitie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00594-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-fractie-bakker-inzake-meerwerk-bij-wegenbouw-i-r-t-verkeersambitie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00593-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-verkeersveiligheid-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00593-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-verkeersveiligheid-binnenstad-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00593-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-verkeersveiligheid-binnenstad-merged.pdf


32.  18r.00540 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RVO STERK Woerden inzake 

verkeersveiligheid  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  18.021485 provincie Utrecht inzake toezichtbrief 

taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 

2018  

Voor kennisgeving aannemen 

34.  18.021439 Bewonersbrief inzake reactie op de 

bestemmingswijziging Hazelaarstraat  

Voor kennisgeving aannemen 

35.  18r.00649 rib resultaat warmtebehandeling 

kastanjebomen Exercitieveld  

Voor kennisgeving aannemen (Planning 

P-037) 

36.  18r.00637 rib vervolgonderzoek omtrent de 

openingstijden van het Stadhuis en Milieustraat n.a.v. 

motie 27 oktober 2016  

Voor kennisgeving aannemen (Planning 

P-099) 

37.  18.021276 brief de heer J. Arentshorst verzoek 

aandacht voor verkeersveiligheid inzake beter zicht in 

het donker m.b.t. verkeersdrijvers, betonnen bollen en 

zwarte paaltjes  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

38.  18.021234 Defence for Childeren en Save the Childeren 

inzake verzoek reactie op resultaten analyse armoede in 

het coalitieakkoord  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W (bijlagen zijn op te vragen bij de 

griffie) 

39.  18.021354 Leden Klankbordgroep Doorstroming 

Woerden-West inzake gezamenlijke visie van de 

Klankbordgroep (KBG) op voorstellen 

verkeersmaatregelen Woerden-West n.a.v. de Politieke 

Avond op 11 oktober 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

40.  18.021374 memo college van B&W inzake aanbieden 

Staat van Woerden 2018  

Desgewenst betrekken bij de 

begrotingsbehandeling op 18 oktober 

2018 

41.  18.021194 gemeente Enschede inzake aangenomen 

motie gemeenteraad m.b.t. Kinderpardongemeente  

Voor kennisgeving aannemen 

42.  18r.00512 rib reactie college op raadsvragen uit de 

Politieke Avond van 28 juni inzake ambtelijke 

samenwerking Woerden - Oudewater  

Voor kennisgeving aannemen (Planning 

P-133) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00540-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-sterk-woerden-inzake-verkeersveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00540-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-sterk-woerden-inzake-verkeersveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00540-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-sterk-woerden-inzake-verkeersveiligheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021485-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021485-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021485-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-taakstelling-huisvesting-vergunninghouders-eerste-helft-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021439-a-bewonersbrief-inzake-reactie-op-de-bestemmingswijziging-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021439-a-bewonersbrief-inzake-reactie-op-de-bestemmingswijziging-hazelaarstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00649-rib-resultaat-warmtebehandeling-kastanjebomen-exercitieveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00649-rib-resultaat-warmtebehandeling-kastanjebomen-exercitieveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00637-rib-vervolgonderzoek-omtrent-de-openingstijden-van-het-stadhuis-en-milieustraat-nav-motie-27-oktober-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00637-rib-vervolgonderzoek-omtrent-de-openingstijden-van-het-stadhuis-en-milieustraat-nav-motie-27-oktober-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00637-rib-vervolgonderzoek-omtrent-de-openingstijden-van-het-stadhuis-en-milieustraat-nav-motie-27-oktober-2016-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021276-a-brief-de-heer-j-arentshorst-verzoek-aandacht-voor-verkeersveiligheid-beter-zicht-in-het-donker-mbt-verkeersdrijvers-betonnen-bollen-en-zwarte-paaltjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021276-a-brief-de-heer-j-arentshorst-verzoek-aandacht-voor-verkeersveiligheid-beter-zicht-in-het-donker-mbt-verkeersdrijvers-betonnen-bollen-en-zwarte-paaltjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021276-a-brief-de-heer-j-arentshorst-verzoek-aandacht-voor-verkeersveiligheid-beter-zicht-in-het-donker-mbt-verkeersdrijvers-betonnen-bollen-en-zwarte-paaltjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021276-a-brief-de-heer-j-arentshorst-verzoek-aandacht-voor-verkeersveiligheid-beter-zicht-in-het-donker-mbt-verkeersdrijvers-betonnen-bollen-en-zwarte-paaltjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021234-brief-defence-for-childeren-en-save-the-childeren-inzake-verzoek-reactie-op-resultaten-analyse-armoede-in-coalitieakkoorden-excl-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021234-brief-defence-for-childeren-en-save-the-childeren-inzake-verzoek-reactie-op-resultaten-analyse-armoede-in-coalitieakkoorden-excl-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021234-brief-defence-for-childeren-en-save-the-childeren-inzake-verzoek-reactie-op-resultaten-analyse-armoede-in-coalitieakkoorden-excl-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021354-a-leden-klankbordgroep-doorstroming-woerden-west-inz-gezamenlijke-visie-kgb-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021354-a-leden-klankbordgroep-doorstroming-woerden-west-inz-gezamenlijke-visie-kgb-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021354-a-leden-klankbordgroep-doorstroming-woerden-west-inz-gezamenlijke-visie-kgb-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021354-a-leden-klankbordgroep-doorstroming-woerden-west-inz-gezamenlijke-visie-kgb-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021354-a-leden-klankbordgroep-doorstroming-woerden-west-inz-gezamenlijke-visie-kgb-op-voorstellen-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021374-memo-college-van-bw-inzake-aanbieden-staat-van-woerden-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021374-memo-college-van-bw-inzake-aanbieden-staat-van-woerden-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021194-gemeente-enschede-inzake-aangenomen-motie-gemeenteraad-mbt-kinderpardongemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021194-gemeente-enschede-inzake-aangenomen-motie-gemeenteraad-mbt-kinderpardongemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00512-rib-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00512-rib-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00512-rib-ambtelijke-samenwerking-woerden-oudewater-merged.pdf


43.  18.021284 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Progressief Woerden inzake Den Oudsten terrein  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

44.  18.021120 Bewonersgroep Meerkoet inzake betrekken 

als gesprekspartner bij de plannen Hof van Harmelen  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

45.  18r.000618 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van de VVD inzake onwenselijkheid 

belasten van zonnepanelen middels 

Onroerendezaakbelasting (OZB)  

Voor kennisgeving aannemen 

46.  18r.00635 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van fractie Bakker inzake illegale 

bewoning kantoorpand en adresfraude  

Voor kennisgeving aannemen 

47.  18.021130 De Nationale Ombudsman inzake aanbieden 

rapport 'Een valse start' - onderzoek naar behoorlijke 

inburgering  

Voor kennisgeving aannemen 

48.  18.021602 Stichting Leven met de Aarde inzake 

duurzaamheid en uitnodiging Waterdag op 24 oktober 

2018  

Voor kennisgeving aannemen, zie 

activiteitenkalender d.d. 24-10-2018 

49.  18r.00641 rib voortgang organisatie van de Koeiemart 

2018  

Voor kennisgeving aannemen 

50.  18r.00483 rib stelpost onderuitputting loonkosten  Voor kennisgeving aannemen 

51.  18.020449 VNG ledenbrief inzake aanpassing model 

verordening Wmo 2015 i.v.m. het besluit verlaging 

bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

52.  18.020219 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) inzake 

zienswijze ontwerp bestemmingsplan herontwikkeling 

Den Oudsten  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

53.  18.020560 GGD regio Utrecht verzoek zienswijze inzake 

concept begrotingswijziging 2019-1 GGDrU  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

54.  18.019308 Ledenbrief inzake VNG reactie op de 

Rijksbegroting 2019  

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021284-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-den-oudsten-terrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021284-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-den-oudsten-terrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021120-a-bewonersgroep-meerkoet-inzake-betrekken-als-gesprekspartner-bij-de-plannen-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021120-a-bewonersgroep-meerkoet-inzake-betrekken-als-gesprekspartner-bij-de-plannen-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-000618-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-inz-onwenselijkheid-belasten-van-zonnepanelen-middels-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-000618-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-inz-onwenselijkheid-belasten-van-zonnepanelen-middels-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-000618-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-inz-onwenselijkheid-belasten-van-zonnepanelen-middels-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-000618-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-de-vvd-inz-onwenselijkheid-belasten-van-zonnepanelen-middels-ozb-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00635-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-illegale-bewoning-kantoorpand-en-adresfraude-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00635-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-illegale-bewoning-kantoorpand-en-adresfraude-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00635-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-fractie-bakker-inz-illegale-bewoning-kantoorpand-en-adresfraude-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021130-de-nationale-ombudsman-inzake-aanbieden-rapport-een-valse-start-onderzoek-naar-inburgering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021130-de-nationale-ombudsman-inzake-aanbieden-rapport-een-valse-start-onderzoek-naar-inburgering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021130-de-nationale-ombudsman-inzake-aanbieden-rapport-een-valse-start-onderzoek-naar-inburgering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021602-brief-st-leven-met-de-aarde-inzake-duurzaamheid-en-uitnodiging-waterdag-24-10-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021602-brief-st-leven-met-de-aarde-inzake-duurzaamheid-en-uitnodiging-waterdag-24-10-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-021602-brief-st-leven-met-de-aarde-inzake-duurzaamheid-en-uitnodiging-waterdag-24-10-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00641-rib-voortgang-organisatie-van-de-koeiemart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00641-rib-voortgang-organisatie-van-de-koeiemart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00483-rib-stelpost-onderuitputting-loonkosten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020449-vng-ledenbrief-inzake-aanpassing-model-verordening-wmo-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020449-vng-ledenbrief-inzake-aanpassing-model-verordening-wmo-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020449-vng-ledenbrief-inzake-aanpassing-model-verordening-wmo-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020219-vru-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020219-vru-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020219-vru-inz-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020560-ggd-regio-utrecht-verzoek-zienswijze-inzake-concept-begrotingswijziging-2019-1-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-020560-ggd-regio-utrecht-verzoek-zienswijze-inzake-concept-begrotingswijziging-2019-1-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019308-ledenbrief-vng-reactie-op-de-rijksbegroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-019308-ledenbrief-vng-reactie-op-de-rijksbegroting-2019.pdf


55.  18.020384 VNG ledenbrief inzake openstellen vacatures 

vicevoorzitter en leden College voor Arbeidszaken (CvA) 

en bekendmaking invulling vacatures CvA en commissie 

Europa & Internationaal (E&I)  

Voor kennisgeving aannemen 

56.  18R.00623 RIB regionale energiestrategie U10  Desgewenst betrekken bij de 

Vijfradenconferentie op 11 oktober in 

Lopik 

57.  18r.00523 rv besteding gereserveerde middelen voor 

volkshuisvesting  

Behandelen in Het Beeld van de 

Politieke Avond op 11 oktober 2018 

58.  18r.00621 rv bekrachtiging geheimhouding voortgang 

duurzame renovatie gemeentehuis Woerden  

Hamerstuk in de raadsvergadering van 

4 oktober 2018 (bijlage rib ligt ter inzage 

bij de griffie) 

59.  18.020040 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

verzoek tot indienen zienswijze m.b.t. (ontwerp) 

kadernota OdrU 2020  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

60.  18.020118 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

fractie Bakker inzake verkeersmaatregelen Woerden-

West  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 
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