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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  18r.00307 aangepast rv (structureel) budget voor de 

persoonsgerichte aanpak (PGA)  

Behandelen op de Politieke Avond van 

14 juni 2018 tijdens Het Beeld 

2.  Coalitieakkoord 2018-2022 - Duurzaam en daadkrachtig 

midden in de samenleving (excl. presentaties)  

Aanbieden in de raadsvergadering van 

7 juni en bespreken in de 

raadsvergadering van 12 juni 2018 

3.  18.010958 ARAG namens cliënt op voorgenomen 

beantwoording zienswijze inzake bestemmingsplan 

Geestdorp 4  

Desgewenst betrokken bij de Politieke 

Avond op 31 mei 2018 (Het Beeld) 

4.  18r.00339 rv ontwerp-begroting 2019 en 

meerjarenbegroting 2019-2022 Regionaal Historisch 

Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard  

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie 

5.  18.011118 a burgerbrief zienswijze inzake ontwerpplan 

bestemmingsplan Tiendweg 3  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

6.  18.011147 Mevrouw C.M. van Waegeningh inzake 

aanvullende stukken n.a.v. inspreekrecht op 31 mei over 

ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 4  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  18r.00344 rib Green Deal 190 Nederland: op weg naar 

duurzame zorg  

Voor kennisgeving aannemen 

8.  18.010926 Manege Morgenstond inzake besluit intrekken 

bouwaanvraag i.v.m. procedure omgevingsvergunning  

Voor kennisgeving aannemen 

9.  18.010925 De heer E. (Egbert) Egberts inzake 

beëindiging fractieassistentschap voor Inwonersbelangen 

na 28 juni 2018  

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00307-aangepast-rv-structureel-budget-voor-de-persoons-gerichte-aanpak-pga-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00307-aangepast-rv-structureel-budget-voor-de-persoons-gerichte-aanpak-pga-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/coalitieakkoord-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/coalitieakkoord-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010958-arag-namens-client-op-voorgenomen-beantwoording-zienswijze-inzake-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010958-arag-namens-client-op-voorgenomen-beantwoording-zienswijze-inzake-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010958-arag-namens-client-op-voorgenomen-beantwoording-zienswijze-inzake-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00339-rv-ontwerp-begroting-2019-en-meerjarenbegroting-2019-2022-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00339-rv-ontwerp-begroting-2019-en-meerjarenbegroting-2019-2022-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00339-rv-ontwerp-begroting-2019-en-meerjarenbegroting-2019-2022-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011118-a-burgerbrief-zienswijze-inzake-ontwerpplan-bestemmingsplan-tiendweg-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011118-a-burgerbrief-zienswijze-inzake-ontwerpplan-bestemmingsplan-tiendweg-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011147-a-mevr-cm-van-waegeningh-inzake-aanvullende-stukken-nav-inspreekrecht-dd-31-mei-over-bp-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011147-a-mevr-cm-van-waegeningh-inzake-aanvullende-stukken-nav-inspreekrecht-dd-31-mei-over-bp-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00344-rib-green-deal-190-nederland-op-weg-naar-duurzame-zorg-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010926-a-manege-morgenstond-inzake-besluit-intrekken-bouwaanvraag-ivm-procedure-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010926-a-manege-morgenstond-inzake-besluit-intrekken-bouwaanvraag-ivm-procedure-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010925-a-de-heer-e-egbert-egberts-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-voor-inwonersbelangen-na-28-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010925-a-de-heer-e-egbert-egberts-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-voor-inwonersbelangen-na-28-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010925-a-de-heer-e-egbert-egberts-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-voor-inwonersbelangen-na-28-juni-2018.pdf


10.  18.010819 Loga brief inzake wijziging artikelen 1:2 lid 1 

sub c, 10d:26 leden 2 en 3, 10c:31 lid 1 CAR per 1 juli 

2018  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

11.  18.010764 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Progressief Woerden inzake woningnood in Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

12.  18.010852 Comité Leefbaar Cattenbroek inzake aanleg 

glasvezel op de Cattenbroekerdijk  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

13.  18.010865 De heer I.A.M. (Ivo) ten Hagen per direct 

indienen ontslag als wethouder gemeente Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  18.010822 VNG ledenbrief uitnodiging Algemene 

Ledenvergadering op woensdag 27 juni 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

15.  18.010802 Right to Challenge inzake lokale invulling Right 

to Challenge tbv eigen leefomgeving  

Voor kennisgeving aannemen 

16.  18.010754 Timon inzake opening en informatie over 

kleinschalige woonvoorziening jongeren aan de 

Valariaanveld in Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  18.010860 Mevrouw Y. (Yolan) Koster-Dreese per direct 

indienen ontslag als wethouder gemeente Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

18.  18r.00336 rib jaarstukken Ferm Werk 2017 en jaarverslag 

klachten 2017 Ferm Werk  

Betrekken bij agendapunt 3 zienswijze 

Ferm Werk in Het Beeld van 31 mei 

2018 

19.  18r.00241 rib ontwikkelingen inzake het Papekopveld 

onder de wijk Molenvliet  

Voor kennisgeving aannemen 

20.  18r.00340 rib uitkomst aanbesteding doelgroepenvervoer 

2018-2019  

Voor kennisgeving aannemen 

21.  18.010773 De heer Bakker inzake uittreding uit de VVD 

fractie  

Voor kennisgeving aannemen 

22.  18r.00307 rv (structureel) budget voor de 

persoonsgerichte aanpak (PGA)  

 

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010819-loga-brief-inzake-wijziging-artikelen-1-2-lid-1-sub-c-10d-26-leden-2-en-3-10c-31-lid-1-car-per-1-juli-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010819-loga-brief-inzake-wijziging-artikelen-1-2-lid-1-sub-c-10d-26-leden-2-en-3-10c-31-lid-1-car-per-1-juli-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010819-loga-brief-inzake-wijziging-artikelen-1-2-lid-1-sub-c-10d-26-leden-2-en-3-10c-31-lid-1-car-per-1-juli-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010764-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-woningnood-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010764-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-woningnood-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010852-a-comite-leefbaar-cattenbroek-inzake-aanleg-glasvezel-op-de-cattenbroekerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010852-a-comite-leefbaar-cattenbroek-inzake-aanleg-glasvezel-op-de-cattenbroekerdijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010865-a-de-heer-i-a-m-ivo-ten-hagen-per-direct-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010865-a-de-heer-i-a-m-ivo-ten-hagen-per-direct-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010822-vng-ledenbrief-uitnodiging-algemene-ledenvergadering-op-woensdag-27-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010822-vng-ledenbrief-uitnodiging-algemene-ledenvergadering-op-woensdag-27-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010802-right-to-challenge-inzake-lokale-invulling-right-to-challenge-tbv-eigen-leefomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010802-right-to-challenge-inzake-lokale-invulling-right-to-challenge-tbv-eigen-leefomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010754-timon-inzake-opening-en-informatie-over-kleinschalige-woonvoorziening-jongeren-aan-de-valariaanveld-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010754-timon-inzake-opening-en-informatie-over-kleinschalige-woonvoorziening-jongeren-aan-de-valariaanveld-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010754-timon-inzake-opening-en-informatie-over-kleinschalige-woonvoorziening-jongeren-aan-de-valariaanveld-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010860-a-mevrouw-y-yolan-koster-dreese-per-direct-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010860-a-mevrouw-y-yolan-koster-dreese-per-direct-indienen-ontslag-als-wethouder-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00336-rib-jaarstukken-ferm-werk-2017-en-jaarverslag-klachten-2017-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00336-rib-jaarstukken-ferm-werk-2017-en-jaarverslag-klachten-2017-ferm-werk-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00241-rib-ontwikkelingen-inzake-het-papekopveld-onder-de-wijk-molenvliet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00241-rib-ontwikkelingen-inzake-het-papekopveld-onder-de-wijk-molenvliet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00340-rib-uitkomst-aanbesteding-doelgroepenvervoer-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00340-rib-uitkomst-aanbesteding-doelgroepenvervoer-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/kennisgeving-de-heer-bakker-inzake-uittreding-uit-de-vvd-fractie-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/kennisgeving-de-heer-bakker-inzake-uittreding-uit-de-vvd-fractie-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00307-rv-structureel-budget-voor-de-persoons-gerichte-aanpak-pga-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00307-rv-structureel-budget-voor-de-persoons-gerichte-aanpak-pga-merged.pdf


23.  18.009093 Comité 21 maart inzake uitgangspunten voor 

stedelijk beleid inzake de bestrijding van discriminatie en 

racisme  

Overlaten aan de individuele fracties 

24.  18u.12144 brief burgemeester Molkenboer inzake 

continuïteit college na 31 mei 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

25.  18.010599 Coöperatie Agrobosbouw inzake agrobosbouw 

en woerden_ groen in en om de stad  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  18.010591 VNG ledenbrief inzake samenvatting 

voortgang en resultaat regionale samenwerking in de 

waterketen  

Voor kennisgeving aannemen 

27.  18.010461 gemeente Velsen inzake brief aan ministerie 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over aangenomen 

motie tegen een verhoging van de btw op gezond voedsel  

Voor kennisgeving aannemen 

28.  18.009073 Stichting Leven met de Aarde inzake 

discussiëren over herdefiniëren van werk en het 

waarderen van werk (basisinkomen)  

Voor kennisgeving aannemen 

29.  18.008983 VNG ledenbrief inzake principes digitale stad: 

oprichting nieuw kennisnetwerk Smart Society en 

digitalisering in de publieke ruimte (Digitale Agenda 2020)  

Voor kennisgeving aannemen 

30.  18.008977 Stichting DierenLot verzoek aandacht voor 

uitkomsten onderzoek toekenning vergoedingen lokale 

dierenhulpverleners  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  18r.00349 rv bekrachtiging geheimhouding ten aanzien 

van bedrijfsplan en overdrachtsovereenkomst 

Brediusboerderij  

Hamerstuk in de raadsvergadering 

van 31 mei 2018 

32.  18.009749 VNG ledenbrief FLO-overgangsrecht 

aanleveren werkgevers- en werknemersgegevens 2018 

inzake levensloopstorting  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

33.  18.009729 Burgerbrief inzake verzoek gebruik 

naamgeving gemeentehuis en zichtbaarheid driekleur  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

34.  18.009730 Burgerbrief inzake voorstel straatnaamgeving 

Brediussingel voor oostelijk deel stadssingel  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009093-comite-21-maart-inzake-uitgangspunten-voor-stedelijk-beleid-inzake-de-bestrijding-van-discriminatie-en-racisme.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009093-comite-21-maart-inzake-uitgangspunten-voor-stedelijk-beleid-inzake-de-bestrijding-van-discriminatie-en-racisme.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009093-comite-21-maart-inzake-uitgangspunten-voor-stedelijk-beleid-inzake-de-bestrijding-van-discriminatie-en-racisme.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-12144-brief-burgemeester-molkenboer-inzake-continuiteit-college-na-31-mei-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-12144-brief-burgemeester-molkenboer-inzake-continuiteit-college-na-31-mei-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010599-cooperatie-agrobosbouw-inzake-agrobosbouw-en-woerden-groen-in-en-om-de-stad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010599-cooperatie-agrobosbouw-inzake-agrobosbouw-en-woerden-groen-in-en-om-de-stad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010591-vng-ledenbrief-inzake-samenvatting-voortgang-en-resultaat-regionale-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010591-vng-ledenbrief-inzake-samenvatting-voortgang-en-resultaat-regionale-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010591-vng-ledenbrief-inzake-samenvatting-voortgang-en-resultaat-regionale-samenwerking-in-de-waterketen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010461-gemeente-velsen-inzake-brief-aan-ministerie-vws-over-aangenomen-motie-tegen-een-verhoging-van-de-btw-op-gezond-voedsel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010461-gemeente-velsen-inzake-brief-aan-ministerie-vws-over-aangenomen-motie-tegen-een-verhoging-van-de-btw-op-gezond-voedsel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010461-gemeente-velsen-inzake-brief-aan-ministerie-vws-over-aangenomen-motie-tegen-een-verhoging-van-de-btw-op-gezond-voedsel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009073-a-st-leven-met-de-aarde-inzake-discussieren-over-herdefinieren-van-werk-en-het-waarderen-van-werk-basisinkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009073-a-st-leven-met-de-aarde-inzake-discussieren-over-herdefinieren-van-werk-en-het-waarderen-van-werk-basisinkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009073-a-st-leven-met-de-aarde-inzake-discussieren-over-herdefinieren-van-werk-en-het-waarderen-van-werk-basisinkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008983-vng-ledenbrief-inzake-principes-digitale-stad-oprichting-nieuw-kennisnetwerk-smart-society-en-digitalisering-in-de-publieke-ruimte-digitale-agenda-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008983-vng-ledenbrief-inzake-principes-digitale-stad-oprichting-nieuw-kennisnetwerk-smart-society-en-digitalisering-in-de-publieke-ruimte-digitale-agenda-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008983-vng-ledenbrief-inzake-principes-digitale-stad-oprichting-nieuw-kennisnetwerk-smart-society-en-digitalisering-in-de-publieke-ruimte-digitale-agenda-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008977-st-dierenlot-verzoek-aandacht-voor-uitkomsten-onderzoek-toekenning-vergoedingen-lokale-dierenhulpverleners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008977-st-dierenlot-verzoek-aandacht-voor-uitkomsten-onderzoek-toekenning-vergoedingen-lokale-dierenhulpverleners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008977-st-dierenlot-verzoek-aandacht-voor-uitkomsten-onderzoek-toekenning-vergoedingen-lokale-dierenhulpverleners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00349-rv-bekrachtiging-geheimhouding-tav-bedrijfsplan-en-overdrachtsovereenkomst-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00349-rv-bekrachtiging-geheimhouding-tav-bedrijfsplan-en-overdrachtsovereenkomst-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00349-rv-bekrachtiging-geheimhouding-tav-bedrijfsplan-en-overdrachtsovereenkomst-brediusboerderij-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009749-vng-ledenbrief-flo-overgangsrecht-aanleveren-werkgevers-en-werknemersgegevens-2018-inzake-levensloopstorting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009749-vng-ledenbrief-flo-overgangsrecht-aanleveren-werkgevers-en-werknemersgegevens-2018-inzake-levensloopstorting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009749-vng-ledenbrief-flo-overgangsrecht-aanleveren-werkgevers-en-werknemersgegevens-2018-inzake-levensloopstorting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009729-a-burgerbrief-inzake-verzoek-gebruik-naamgeving-gemeentehuis-en-zichtbaarheid-driekleur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009729-a-burgerbrief-inzake-verzoek-gebruik-naamgeving-gemeentehuis-en-zichtbaarheid-driekleur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009730-a-burgerbrief-inzake-voorstel-straatnaamgeving-brediussingel-voor-oostelijk-deel-stadssingel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009730-a-burgerbrief-inzake-voorstel-straatnaamgeving-brediussingel-voor-oostelijk-deel-stadssingel.pdf


35.  18.009466 Burgerbrief handhavingsverzoek in verband 

met parkeeroverlast Chrysantstraat 50  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

36.  18.009609 Burgerbrief inzake verzoek stand van zaken 

m.b.t. ontwikkelingen overdrachtsplannen bouwlocatie Hof 

van Harmelen  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W (Agenderingsverzoek 

Inwonersbelangen) 

37.  18.009925 Burgerbrief inzake zienswijze 

bestemmingsplan Iepenlaan 1a in Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

38.  18.010455 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van de 

SP fractie inzake huisartsenspoedzorg Woerden 

(aanvullend op de vragen over de mini HAP)  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

39.  18.009595 Nederlandse vereniging voor raadsleden 

lentebrief inzake diensten en adviezen ter ondersteuning 

van raadswerkzaamheden  

Voor kennisgeving aannemen 

40.  18.009754 Stichting Rioned inzake zorg en informatie 

over regenwater, afvalwater en grondwater  

Voor kennisgeving aannemen 

41.  18.009751 VNG ledenbrief inzake interbestuurlijke 

samenwerking en financiële ruimte nieuwe raadsperiode  

Voor kennisgeving aannemen 

42.  18.009595 Nederlandse vereniging voor raadsleden 

lentebrief inzake diensten en adviezen ter ondersteuning 

van raadswerkzaamheden  

Voor kennisgeving aannemen 

43.  18R.00348 raadsvoorstel juni-overleg 2018  Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

44.  18R.00335 raadsvoorstel jaarrekening en jaarverslag 

2017  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009595-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-lentebrief-inzake-diensten-en-adviezen-ter-ondersteuning-van-raadswerkzaamheden.pdf
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