
Voorstel aan de raad 
18R.00111 

gemeente 
WOERDEN 

Datum: 22 februari 2018 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

De raad besluit: 

- de ingekomen stukken over de periode van 19 januari tot en met 15 februari 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.00080 rib U10 convenant regionale Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
detailhandelsafspraken aannemen 

2. 18.002588 Jongerensociëteit K'77 inzake vragen over Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 
de APV m.b.t. paracommerciële horeca in de stellen van B&W en de informeren raad + 
gemeente Woerden betrekken bij art. 40 vragen WO en 066 

3. 18.002715 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de Cie. Middelen - Ter afdoening in handen 
WO en 066 m.b.t. paracommerciële horeca stellen van B&W en de raad informeren 

4. 18r.00074 rib intentieverklaring meerlaagsveiligheid Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
Utrecht aannemen 

5. 18.002629 bewonersbrief Van Kempensingel en Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
Vrijheidshof inzake schrijven gemeente Woerden m.b.t. aannemen 
definitief behoud bomen Burgemeester H.G. van 
Kempensingel 

6. 18r.00090 rib beantwoording amendement A 13 Cie. ruimte - Voor kennisgeving 
Woerdense duurzaamheidsambitie in relatie tot het aannemen (planning P-133) 
regeerakkoord 2017 

7. 18.002622 provincie Utrecht inzake eindrapport Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
programma aanpak U Ned 1 e fase (voorheen aannemen (toezegging uit de commissie 
gebiedsverkenning Utrecht Oost) d.d. 8 februari 2018) 

8. 18r.00033 rib gemeentelijk veiligheidsbeeld 2017 en Cie. Middelen - Voor kennisgeving 
duiding geregistreerde criminaliteitscijfers aannemen 

9. 18.002352 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van Cie. Middelen/Welzijn - Ter afdoening in 
STERK Woerden inzake inzake sportvelden en handen stellen van B&W en de raad 
schoolpleinen informeren 



10. 18.002419 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake Cie. Ruimte - Voor kenn isgeving 
vastgestelde kadernota 2019 (OdrU) aannemen 

11 . 18.002037 Limes Loopbaancoaching inzake antwoord Cie. Welzijn - Betrokken bij agendapunt 8 
op collegereactie eindrapport pilot 'Burger naar werk, (Kaderbrief Ferm Werk) in de vergadering 
inkomen en zelfredzaamheid' van 7 februari 2018 

12. 18.002515 COC Midden-Nederland inzake verzoek Cie. Welzijn - Overlaten aan de 
tekenen regenboog stembusakkoord individuele fracties I politieke partijen 

13. 18.001955 Stichting Leven met de Aarde inzake Tafel Cie. Middelen - Overlaten aan individuele 
van 12: veiligheid, integrale aanpak in samenwerking fracties en politieke partijen 
met alle betrokkenen m.b.t. verkiezingen 

14. 18.001950 burgerbrief inzake verzoek gesprek tussen Cie. Ruimte - Overlaten aan de 
bewoners en raad m.b.t. bomenkap Burgemeester individuele fracties 
H.G. van Kempensingel 

15. 18r.00065 rib beantwoording schriftel ijke vragen ex Cie. Ruimte - Voor kenn isgeving 
artikel 40 RvO van Progressief Woerden inzake aannemen 
opruimen van zwerfafval 

16. 18r.00056 rib stand van zaken afval Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
scheidingsresultaten 2017 en teruggave aannemen 
afvalstoffenheffing 

17. 18r.00049 rib verkenning gebiedsgericht Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
grondwaterbeheer aannemen 

18. 17r.00338 rib stand van zaken dossier Middelmolen - Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
Dammolen aannemen (toezeging, T-179) 

19. 18.002080 Participatieraad Woerden inzake advies Cie. Welzijn - Desgewenst betrekken bij 

mbt werkgevers en burgers met een grote afstand tot agendapunt 8. in de vergadering van 7 
de arbeidsmarkt februari 2018 

20. 18.02239 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van d66 Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 
inzake toepassing van innovatieve middelen voor stellen van B&W en de raad informeren 
kinderen in de zorg 

21 . 18.002170 Nationale Ombudsman inzake aanbieden Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
rapport een Open deur - onderzoek naar toegang tot aannemen 
gemeentelijke schuldhulpverlening 



22. 18r.00064 rib aanbesteding doelgroepenvervoer 2018 Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 
e.v. aannemen 

23. 18r.00035 rib stand van zaken project ontsluiting Cie. Ruimte - Voor kenn isgeving 
H armelerwaard aannemen 

24. 18r.00045 rib beantwoording schriftelijke vragen ex Cie. Middelen - Voor kenn isgeving 
artikel 40 RvO van het CDA en D66 inzake prioritering aannemen 
uitgaven algemene reserve 

25. 18r. 00032 rib beantwoording schriftelijke vragen ex Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

artikel 40 RvO van ChristenUnie/SGP inzake aannemen 
mensenhandel en illegale prostitutie 

26. 18r.00050 rib beantwoording schriftelijke vragen ex Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
artikel 40 RvO van de ChristenUnie/SGP inzake aannemen 
won ingbouwlocatie oude Minkema 

27. 18r.00039 rib beantwoording schrifte lijke vragen ex Cie. Ruimte/Welzijn - Voor kennsigeving 
artikel 40 RvO van het CDA inzake huisvesting aannemen 
statushouders in Woerden 

28. 18.001881 open brief Humanistisch Verbond en Cie. Welzijn - Overlaten aan individuele 
humanistische partners inzake oproep investeren in fractie/ politieke partijen 

inclusieve samenleving 

29. 18.001884 schriftel ijke vragen ex artikel 40 RvO van de Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 
WD inzake taaleis bijstandsgerechtigden stellen van B&W en de raad informeren 

30. 18.001834 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 
WD inzake huisvestingsnood Sleutelclub Kamerik stellen van B&W en de raad informeren 

31. 1 ?r.00995 rv beschikbaar stellen krediet tbv circulaire Cie. Ruimte - Behandelen in de 

sloop en afwaardering gebouw Meurs (De Bleek 10) en vergadering 8 februari 2018 

gebouw D (De Bleek 6) 

32. 18r.00070 beantwoording rondvragen van Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

Inwonersbelangen uit de raadsvergadering van 20 aannemen 

december 2018 inzake verkeersveiligheid 
Barwoutswaarder 

33. 18r.00048 rib stand van zaken ontwikkel ingen Careyn Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 



34. 18.001669 mailwisseling burger inzake verzoek reactie Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
I gesprek wethouder m.b.t. bomenkap Burgemeester stellen van B&W 
H.G. van Kempensingel te Woerden 

35. 18.001514 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
WD inzake verkeersveiligheid Harmelerwaard stellen van B&W en de raad informeren 

36. 18.001726 schriftelijke vragen ex artikel 40 van 066 Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
inzake neveneffecten succesvolle POM inzameling stellen van B&W en de raad informeren 

37. 18.001614 Van Leijen Overheidsrecht inzake Cie. Ru imte - Ter afdoening in handen 

participatieverzoek en voorstel bewoners m.b.t. stellen van B&W en de raad informeren 
nieuwbouwplannen Willem Alexanderlaan te Harmelen 

38. 18.001694 Stichting Magisterium inzake aanvraag Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 
verzoek opname basisschool Magisterium op plan van stellen van B&W en de raad infomeren 
scholen artikel 73 e.v. Wet op Primair Onderwijs (notariële akte op te vragen bij de griffie) 

(WPO) . 

39. 18.001300 brief Ferm Werk inzake uitspraak zaak Cie. Welzijn - Voor kenn isgeving 
Drentse SW bedrijf Alescon aannemen (op verzoek van wethouder 

Koster aangeboden aan de raad) 

40. 18.001117 stichting burger inzake raadplegend Cie.e Middelen - Overlaten aan 
referendum 'Sleepwet' (WiV) en veiligheidsdebat individuele fracties I politieke partijen 

41 . 18r.00053 beantwoording vragen vanuit commissie Cie. Middelen - Betrekken bij agendapunt 
Middelen d.d. 16 januari inzake zaakgericht werken 8 in de raadsvergadering van 25 januari 

2018 

42. 18r.00022 rib inzake voortgang samenwerking Cie. Middelen - Voor kenn isgeving 
Oudewater en Woerden op basis van partnerschap aannemen 

43. 18.001242 rib van Recreatieschap Stichtse Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

Groenlanden inzake traject strategische keuzes en aannemen 

kadernota 2019-2022 

44. 18.001221 burgerbrief inzake aandacht voor Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
gladheidbestrijding I strooien industrieterrein de Putkop stellen van B&W 

45. 18.001241 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO WD Cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
inzake gevaren voor inwoners gemeente Woerden stellen van B&W en de raad informeren 

door het omwaaien van bomen 



46. 18r.00037 rib beantwoording schriftelijke vragen ex Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
artikel 40 RvO van LijstvanderDoes inzake aannemen 
herinrichting Kromwijkerkade en herplanten bomen 

47. 17r.01073 rib stand van zaken bomen Burgemeester Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 
H.G. van Kempensingel in Woerden en bomen in de aannemen 
Molenbuurt te Harmelen 

48. 18.001309 Participatieraad Woerden inzake advies Cie. Welzijn - Betrekken bij agendapunt 
m.b.t. raadsvoorstel extra organisatiekosten 11 in de raadsvergadering van 25 januari 
programmabegroting sociaal domein 2018 

49. 18.000576 Mazars Accountant inzake Cie. Middelen - Behandelen in de 
managementletter gemeente Woerden (inclusief Auditcommissie van 23 januari 2018 
bestuurlijke reactie) 

50. 18.001126 Rekenkamercommissie Woerden inzake Cie. Middelen - Ter zake behandelen in 
jaarplan 2018 het Voorjaarsoverleg 2018 

51. 18.001039 Platform Ondernemers Vereniging Woerden Cie. Ruimte - Betrokken in de 
inzake reactie op evaluatie verkeersvisie vergadering van 18 januari 2018 

52. 18.001047 schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van cie. Ruimte - Ter afdoening in handen 
het CDA inzake toewijzing van nieuwbouwwoningen stellen van B&W en de raad informeren 
Harmelen 

53. 18.001048 schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen Cie. Welzijn - Ter afdoening in handen 
RvO van Inwonersbelangen openbare toiletten in stellen van B&W en de raad informeren 
Woerden 


