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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 15 december 2017 tot en met 18 januari 2018 te 
behandelen zoals voorgesteld. 

 
 

 
de voorzitter,       de griffier,      
   

                          
V.J.H. Molkenboer      O. Vliegenthart 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  17R.01019 RIB plan van aanpak taskforce nieuwe 

raadsperiode  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 16 januari 2018 (via 

de Agendacie. dd 19 december 2017) 

2.  17R.00800 RIB voorbereiding pilot Gebiedsgericht Werken  Cie. Middelen - voor kennisgeving 

aannemen 

3.  17R.01011 RIB externe evaluatie proces Verkeersvisie  Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 18 januari 2018 (via 

de Agendacie. dd 19 december 2017) 

4.  17.025379 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het 

CDA en D66 inzake uitvoering amendement prioritering 

uitgaven algemene reserve  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

5.  17.025083 Stichting Leven met de aarde inzake tafel van 

12: ecologische- en andere verbindingen  

Cie. Ruimte - Overlaten aan 

individuele fracties / politieke partijen 

6.  17.025255 Bewonersbrief zienswijze nieuw ontwerp 

reconstructie Burgemeester H.G. van Kempensingel 1 t/m 

21  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

7.  17.025368 Burgerbrief kacht openbare ruimte inzake 

lampjes kerstboom op het Kerkplein te Woerden  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

8.  17r.01010 rib voortgang aanstellen praktijkondersteuner 

(POH) Jeugd-GGZ  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (Motie M-036) 

9.  17r.00939 rib adviesrapport Woerden verbindt - regionale 

samenwerking (techniek)onderwijs - bedrijfsleven  

 

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (Toezegging T-354) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01019-rib-plan-van-aanpak-taskforce-nieuwe-raadsperiode-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01019-rib-plan-van-aanpak-taskforce-nieuwe-raadsperiode-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00800-rib-voorbereiding-pilot-gebiedsgericht-werken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01011-rib-externe-evaluatie-proces-verkeersvisie-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025379-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-cda-en-d66-inzake-uitvoering-amendement-prioritering-uitgaven-algemene-reserve.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025379-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-cda-en-d66-inzake-uitvoering-amendement-prioritering-uitgaven-algemene-reserve.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025379-schriftelijke-vragen-artikel-40-van-cda-en-d66-inzake-uitvoering-amendement-prioritering-uitgaven-algemene-reserve.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025083-st-leven-met-de-aarde-inzake-tafel-van-12-ecologische-en-andere-verbindingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025083-st-leven-met-de-aarde-inzake-tafel-van-12-ecologische-en-andere-verbindingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025255-bewonersbrief-zienswijze-nieuw-ontwerp-reconstructie-burg-h-g-van-kempensingel-11-21.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025255-bewonersbrief-zienswijze-nieuw-ontwerp-reconstructie-burg-h-g-van-kempensingel-11-21.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025255-bewonersbrief-zienswijze-nieuw-ontwerp-reconstructie-burg-h-g-van-kempensingel-11-21.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025368-burgerbrief-kacht-openbare-ruimte-inzake-lampjes-kerstboom-op-het-kerkplein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025368-burgerbrief-kacht-openbare-ruimte-inzake-lampjes-kerstboom-op-het-kerkplein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01010-rib-voortgang-aanstellen-praktijkondersteuner-poh-jeugd-ggz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01010-rib-voortgang-aanstellen-praktijkondersteuner-poh-jeugd-ggz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00939-rib-adviesrapport-woerden-verbindt-regionale-samenwerking-techniek-onderwijs-bedrijfsleven-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00939-rib-adviesrapport-woerden-verbindt-regionale-samenwerking-techniek-onderwijs-bedrijfsleven-merged.pdf


10.  17r.01052 rv organisatieontwikkeling  ie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 16 januari 2018 (via 

de Agendacie. dd 19 december 2017) 

11.  17r.00756 rv krediet voteren voor aankoop percelen Van 

der Valk Bouwmanlaan te Woerden (FNV)  

Cie. Ruimte - Behandelen in de 

vergadering van 18 januari 2018 (via 

de Agendacie. dd 19 december 2017) 

12.  17r.00927 rv bekrachtiging geheimhouding bijlagen rv 

krediet voteren aankoop percelen Van der Valk 

Boumanlaan (FNV)  

Cie. Ruimte - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 december 

2017 (stukken liggen in de kluis) 

13.  17.025547 burgerbrief aanvraag wijzigen strooiplan en 

opnemen Houtdijk in Kamerik  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

14.  17r.00965 rib ontwikkeling recreatieplas Cattenbroek 

(verlengen intentieovereenkomst Pretfabriek en 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

15.  17i.06408 aanvullende bijlagen bij rv 17r.01008 pilot i-PGB 

inzake brief Minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport  

Cie. Welzijn - Betrekken rv i-PGB in 

de vergadering van 17 januari 2018 

16.  17.025085 Berlimont CMC Consulting inzake informatie 

over Wmo regresrecht  

Cie. Welzijn - Overlaten aan de 

individuele fracties 

17.  17.025085 Berlimont CMC Consulting inzake aanvullende 

informatie m.b.t. deelname convenant Wmo regresrecht  

Cie. Welzijn - Overlaten aan de 

individuele fracties 

18.  17.025401 VNG ledenbrief inzake continuiteit 

jeugdbescherming en jeugdreclassering  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

19.  17r.01039 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 

40 vragen RvO van de VVD inzake verspilling zorggeld 

binnen de Wmo  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

20.  17r.01059 rib voortgang regiobibliotheek Het Groene Hart  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

21.  17r.00990 rv gebruik TPE-infillmateriaal bij aanleg nieuwe 

kunstgrasvoetbalvelden v.v. VEP en v.v. Kamerik  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 16 januari 2018 (via 

de Agendacie. dd 19 december 2017) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01052-rv-organisatieontwikkeling-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00756-rv-krediet-voteren-voor-aankoop-percelen-van-der-valk-bouwmanlaan-te-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00756-rv-krediet-voteren-voor-aankoop-percelen-van-der-valk-bouwmanlaan-te-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00927-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-rv-krediet-voteren-aankoop-percelen-vd-valk-boumanlaan-fnv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00927-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-rv-krediet-voteren-aankoop-percelen-vd-valk-boumanlaan-fnv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00927-rv-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-rv-krediet-voteren-aankoop-percelen-vd-valk-boumanlaan-fnv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025547-burgerbrief-aanvraag-wijzigen-strooiplan-en-opnemen-houtdijk-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025547-burgerbrief-aanvraag-wijzigen-strooiplan-en-opnemen-houtdijk-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00965-rib-ontwikkeling-recreatieplas-cattenbroek-verlengen-intentieovereenkomst-pretfabriek-en-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00965-rib-ontwikkeling-recreatieplas-cattenbroek-verlengen-intentieovereenkomst-pretfabriek-en-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00965-rib-ontwikkeling-recreatieplas-cattenbroek-verlengen-intentieovereenkomst-pretfabriek-en-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-06408-aanvullende-bijlagen-rv-17r-01008-pilot-ipgb-inzake-brief-minister-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-06408-aanvullende-bijlagen-rv-17r-01008-pilot-ipgb-inzake-brief-minister-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17i-06408-aanvullende-bijlagen-rv-17r-01008-pilot-ipgb-inzake-brief-minister-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025085-berlimont-cmc-consulting-inzake-informatie-over-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025085-berlimont-cmc-consulting-inzake-informatie-over-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025085-berlimont-cmc-consulting-inz-aanvullende-informatie-mbt-deelname-convenant-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025085-berlimont-cmc-consulting-inz-aanvullende-informatie-mbt-deelname-convenant-wmo-regresrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025401-vng-ledenbrief-inzake-continuiteit-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025401-vng-ledenbrief-inzake-continuiteit-jeugdbescherming-en-jeugdreclassering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01039-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-vd-vvd-inz-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01039-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-vd-vvd-inz-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01039-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-vd-vvd-inz-verspilling-zorggeld-binnen-de-wmo-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01059-rib-voortgang-regiobibliotheek-het-groene-hart-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00990-rv-gebruik-tpe-infillmateriaal-bij-aanleg-nieuwe-kunstgrasvoetbalvelden-v-v-vep-en-v-v-kamerik-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00990-rv-gebruik-tpe-infillmateriaal-bij-aanleg-nieuwe-kunstgrasvoetbalvelden-v-v-vep-en-v-v-kamerik-merged.pdf


22.  17r.00991 rv sturing op verbonden partijen  Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van 16 januari 2018, P-

090 (via de Agendacie. dd 19 

december 2017) 

23.  17r.01017 rib uitstel besluitvorming sporttarievenherijking 

en infillkeuze  

Cie. Middelen - Betrekken bij rv 

17r.00990 infill en kunstgrasvelden in 

de vergadering van 16 januari 2018 

24.  17r.01009 rv vermindering aantal wethouders gemeente 

Woerden van vier naar drie  

cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 20 december 

2017 

25.  17r.01033 rv bestuurlijke vertegenwoordiging 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Hamerstuk in de 

raadsvergadering van 25 januari 2018 

(via de Agendacie. dd 19 december 

2017) 

26.  17.025460 Loga brief inzake reparatie derde jaar 

Werkeloosheidswet (WW)  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

27.  17r.01053 Beantwoording rondvragen van 

ChristenUnie/SGP en het CDA uit de commissie van 12 

december inzake ondertoezichtstelling Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

28.  17.025537 Stuurgroep recreatie om de stad Utrecht / 

Provincie Utrecht inzake oproep brede samenwerking 

'Utrecht buiten'  

Cie. Middelen - Overlaten aan de 

individuele fracties / politieke partijen 

29.  17u.29991 College van B&W vertragingsbericht 

beantwoording ex artikel 40 vragen RvO inzake uitgaven 

algemene reserve van het CDA & D66 en acute zorg in 

Woerden van de VVD  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

30.  17.025976 Brief Limes Loopbaancoaching inzake 

eindrapportage pilot 'Burgers naar werk, inkomen en 

zelfredzaamheid' (i.r.t. Investeringsfonds Sociaal Domein)  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

31.  17.025462 Loga ledenbrief inzake uitwerking akkoord 

reparatie Flo-overgangsrecht voor brandweerpersoneel  

 

 

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00991-rv-sturing-op-verbonden-partijen-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01017-rib-uitstel-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01017-rib-uitstel-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01009-rv-vermindering-aantal-wethouders-gemeente-woerden-van-vier-naar-drie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01009-rv-vermindering-aantal-wethouders-gemeente-woerden-van-vier-naar-drie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01033-rv-bestuurlijke-vertegenwoordiging-recreatieschap-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01033-rv-bestuurlijke-vertegenwoordiging-recreatieschap-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025460-loga-brief-inzake-reparatie-derde-jaar-werkeloosheidswet-ww.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025460-loga-brief-inzake-reparatie-derde-jaar-werkeloosheidswet-ww.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01053-beantwoording-rondvragen-van-cusgp-en-cda-uit-de-cie-dd-12-dec-inz-ondertoezichtstelling-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01053-beantwoording-rondvragen-van-cusgp-en-cda-uit-de-cie-dd-12-dec-inz-ondertoezichtstelling-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01053-beantwoording-rondvragen-van-cusgp-en-cda-uit-de-cie-dd-12-dec-inz-ondertoezichtstelling-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01053-beantwoording-rondvragen-van-cusgp-en-cda-uit-de-cie-dd-12-dec-inz-ondertoezichtstelling-stichtse-groenlanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025537-stuurgroep-recreatie-om-de-stad-utrecht-provincie-utrecht-inzake-oproep-brede-samenwerking-utecht-buiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025537-stuurgroep-recreatie-om-de-stad-utrecht-provincie-utrecht-inzake-oproep-brede-samenwerking-utecht-buiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025537-stuurgroep-recreatie-om-de-stad-utrecht-provincie-utrecht-inzake-oproep-brede-samenwerking-utecht-buiten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-29991-college-van-bw-vertragingsbericht-beantw-artikel-40-vragen-inz-uitgaven-algemene-reserve-van-cda-en-d66-en-acute-zorg-in-woerden-van-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-29991-college-van-bw-vertragingsbericht-beantw-artikel-40-vragen-inz-uitgaven-algemene-reserve-van-cda-en-d66-en-acute-zorg-in-woerden-van-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-29991-college-van-bw-vertragingsbericht-beantw-artikel-40-vragen-inz-uitgaven-algemene-reserve-van-cda-en-d66-en-acute-zorg-in-woerden-van-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17u-29991-college-van-bw-vertragingsbericht-beantw-artikel-40-vragen-inz-uitgaven-algemene-reserve-van-cda-en-d66-en-acute-zorg-in-woerden-van-de-vvd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-limes-loopbaancoaching-inzake-eindrapportage-pilot-burgers-naar-werk-inkomen-en-zelfredzaamheid-i-r-t-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-limes-loopbaancoaching-inzake-eindrapportage-pilot-burgers-naar-werk-inkomen-en-zelfredzaamheid-i-r-t-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-limes-loopbaancoaching-inzake-eindrapportage-pilot-burgers-naar-werk-inkomen-en-zelfredzaamheid-i-r-t-investeringsfonds-sociaal-domein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025462-loga-ledenbrief-inzake-uitwerking-akkoord-reparatie-flo-overgangsrecht-voor-brandweer-personeel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025462-loga-ledenbrief-inzake-uitwerking-akkoord-reparatie-flo-overgangsrecht-voor-brandweer-personeel.pdf


32.  17.025786 Provincie Utrecht inzake beoordeling begroting 

2018 (toezichtbeslissing)  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

33.  17.025581 VNG ledenbrief inzake agenda 2018 - jaarlijkse 

uitwerking verenigingsstrategie gemeenten 2020  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen 

34.  17.025877 Burgerbrief inzake gevaarlijke situaties door 

gladheid verzoek opnemen Goudsbloemstraat in strooiplan  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W 

35.  17.025580 Burgerbrief inzake onvrede over ontbreken 

groen bij herinrichting Wipmolen (2e fase Molenwijk 

Harmelen)  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

36.  17.025756 VNG ledenbrief inzake veranderende 

verantwoordelijk- en bevoegdheden op beleidsterrein van 

bodem en ondergrond  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

37.  17.025892 Gemeenteraad van Bodegraven inzake 

unaniem aangenomen motie over verstevigde inzet 

Bodegravenboog  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

38.  17.025718 GGD regio Utrecht vastgestelde 

begrotingswijzigingen GGDrU 2017-1 en 2018-1  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

39.  17.025465 Getekende petitie inzake stagnatie plannen 

Ouden Huis  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (Handtekeningen op te 

vragen bij de griffie) 

40.  17.026064 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

ChristenUnie/SGP inzake mensenhandel en illegale 

prostitutie  

Cie. Welzijn - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

41.  18.000899 Burgerbrief inzake vragen gebruik 

Molenvlietpark door wielervereniging  

Cie. Ruimte - Betrekken bij 

agendapunt 7. in de vergadering van 

18 januari 2018 

42.  18.001023 Stichting Dierenlot inzake aandacht voor 

dierenwelzijn tijdens gemeenteraadsverkiezingen 2018  

Cie. Welzijn - Overlaten aan de 

individuele fracties / politieke partijen 

43.  18r.00024 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 

40 RvO van het CDA inzake toezichtbeslissing GS Utrecht 

inzake meerjarenbegroting 2018 -2021  

Cie. Middelen - Behandelen in de 

vergadering van de Auditcommissie 

van 23 januari 2018 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025786-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025786-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025581-vng-ledenbrief-inzake-agenda-2018-jaarlijkse-uitwerking-verenigingsstrategie-gemeenten-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025581-vng-ledenbrief-inzake-agenda-2018-jaarlijkse-uitwerking-verenigingsstrategie-gemeenten-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025877-burgerbrief-inzake-gevaarlijke-situaties-door-gladheid-verzoek-opnemen-goudsbloemstraat-in-strooiplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025877-burgerbrief-inzake-gevaarlijke-situaties-door-gladheid-verzoek-opnemen-goudsbloemstraat-in-strooiplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025580-burgerbrief-inzake-onvrede-over-ontbreken-groen-bij-herinrichting-wipmolen-2e-fase-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025580-burgerbrief-inzake-onvrede-over-ontbreken-groen-bij-herinrichting-wipmolen-2e-fase-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025580-burgerbrief-inzake-onvrede-over-ontbreken-groen-bij-herinrichting-wipmolen-2e-fase-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025756-vng-ledenbrief-inzake-veranderende-verantwoordelijk-en-bevoegdheden-op-beleidsterrein-van-bodem-en-ondergrond.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025756-vng-ledenbrief-inzake-veranderende-verantwoordelijk-en-bevoegdheden-op-beleidsterrein-van-bodem-en-ondergrond.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025756-vng-ledenbrief-inzake-veranderende-verantwoordelijk-en-bevoegdheden-op-beleidsterrein-van-bodem-en-ondergrond.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025892-gemeenteraad-bodegraven-inz-unaniem-aangenomen-motie-over-verstevigde-inzet-bodegravenboog.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025892-gemeenteraad-bodegraven-inz-unaniem-aangenomen-motie-over-verstevigde-inzet-bodegravenboog.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025892-gemeenteraad-bodegraven-inz-unaniem-aangenomen-motie-over-verstevigde-inzet-bodegravenboog.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025718-ggd-regio-utrecht-vastgestelde-begrotingswijzigingen-ggdru-2017-1-en-2018-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025718-ggd-regio-utrecht-vastgestelde-begrotingswijzigingen-ggdru-2017-1-en-2018-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025465-a-versie-getekende-petitie-inzake-stagnatie-plannen-ouden-huis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-025465-a-versie-getekende-petitie-inzake-stagnatie-plannen-ouden-huis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-026064-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-mensenhandel-en-illegale-prostitutie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-026064-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-mensenhandel-en-illegale-prostitutie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17-026064-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cusgp-inzake-mensenhandel-en-illegale-prostitutie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000899-burgerbrief-inzake-vragen-gebruik-molenvlietpark-door-wielervereniging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000899-burgerbrief-inzake-vragen-gebruik-molenvlietpark-door-wielervereniging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-001023-stichting-dierenlot-inz-aandacht-voor-dierenwelzijn-tijdens-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-001023-stichting-dierenlot-inz-aandacht-voor-dierenwelzijn-tijdens-gemeenteraadsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00024-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-toezichtbeslissing-gs-utrecht-inz-meerjarenbegroting-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00024-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-toezichtbeslissing-gs-utrecht-inz-meerjarenbegroting-2018-2021-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00024-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-het-cda-inz-toezichtbeslissing-gs-utrecht-inz-meerjarenbegroting-2018-2021-merged.pdf


44.  18r.00013 rv zienswijze kadernota 2019 Veiligheidsregio 

Utrecht (VRU)  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 18 januari 

2018 

45.  17r.00953 rv herstructureringsprogramma 

bedrijventerreinen gemeente Woerden 2018-2030  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

agendacommissie van 18 januari 

2018 

46.  17r.00979 rv wijziging GR AVU als gevolg van gewijzigde 

Wet gemeenschappelijke regelingen en benoemen 

(plaatsvervangend-) lid algemeen bestuur AVU  

Cie. Ruimte - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 18 januari 

2018 

47.  18.000990 Vestingstad Woerden inzake toelichting n.a.v. 

presentatie binnenstadsvisie 2018-2022 op 11 januari 

2018  

Cie. Welzijn - Betrekken bij 

agendapunt 8. in de vergadering van 

17 januari 2018 

48.  17r.00936 rib rapport 'Wonen met zorg, analyse vraag en 

aanbod, kansen en knelpunten'  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

49.  17r.101077 rib toekomstige ontwikkelingen Stichting 

Welzijn Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

50.  18r.0007 rib prioritering uitgaven budget onderwijskeuzes  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

51.  18r.00020 rib reactie college op toezichtsbrief provincie 

Utrecht (begroting 2018)  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

agendapunt 7 in de vergadering van 

16 januari 2018 

52.  18r.00026 rib (aangepaste) evenementenbeleid Woerden 

2017  

Cie. Middelen - Voor kennisgeving 

aannemen (planning P-029) 

53.  18.000664 Burgerbrief mailwisseling over 

verkeersveiligheid inzake informatiebord 

Utrechtsestraatweg / Molenbrug  

Cie. Ruimte - Overlaten aan 

individuele fracties 

54.  18.000786 Schriftelijke vragen ex artikel 40 vragen RvO 

van het CDA inzake aardgasloos Schilderskwartier  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

55.  18r.00008 rib beantwoording schriftelijke (vervolg) vragen 

ex artikel 40 RvO van het CDA en D66 over de 

spoorverbinding Utrecht-Leiden  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00013-rv-zienswijze-kadernota-2019-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00013-rv-zienswijze-kadernota-2019-veiligheidsregio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00953-rv-herstructureringsprogramma-bedrijventerreinen-gemeente-woerden-2018-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00979-rv-wijziging-gr-avu-agv-gewijzigde-wet-gr-en-benoemen-plaatsvervangend-lid-algemeen-bestuur-avu-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00979-rv-wijziging-gr-avu-agv-gewijzigde-wet-gr-en-benoemen-plaatsvervangend-lid-algemeen-bestuur-avu-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00979-rv-wijziging-gr-avu-agv-gewijzigde-wet-gr-en-benoemen-plaatsvervangend-lid-algemeen-bestuur-avu-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000990-vestingstad-woerden-inz-toelichting-nav-presentatie-binnenstadsvisie-2018-2022-op-11-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000990-vestingstad-woerden-inz-toelichting-nav-presentatie-binnenstadsvisie-2018-2022-op-11-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000990-vestingstad-woerden-inz-toelichting-nav-presentatie-binnenstadsvisie-2018-2022-op-11-januari-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00936-rib-rapport-wonen-met-zorg-analyse-vraag-en-aanbod-kansen-en-knelpunten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00936-rib-rapport-wonen-met-zorg-analyse-vraag-en-aanbod-kansen-en-knelpunten-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-101077-rib-toekomstige-ontwikkelingen-stichting-welzijn-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-101077-rib-toekomstige-ontwikkelingen-stichting-welzijn-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-0007-rib-prioritering-uitgaven-budget-onderwijskeuzes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00020-rib-reactie-college-op-toezichtsbrief-provincie-utrecht-begroting-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00020-rib-reactie-college-op-toezichtsbrief-provincie-utrecht-begroting-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00026-rib-aangepaste-evenementenbeleid-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00026-rib-aangepaste-evenementenbeleid-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000664-burgerbrief-mailwisseling-over-verkeersveligheid-inzake-informatiebord-utrechtsestraatweg-molenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000664-burgerbrief-mailwisseling-over-verkeersveligheid-inzake-informatiebord-utrechtsestraatweg-molenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000664-burgerbrief-mailwisseling-over-verkeersveligheid-inzake-informatiebord-utrechtsestraatweg-molenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000786-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-het-cda-inzake-aardgasloos-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000786-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-vragen-rvo-van-het-cda-inzake-aardgasloos-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00008-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-over-de-spoorverbinding-utrecht-leiden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00008-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-over-de-spoorverbinding-utrecht-leiden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00008-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cda-en-d66-over-de-spoorverbinding-utrecht-leiden-merged.pdf


56.  18r.00009 rv voorstel tot oprichting coöperatie met twee 

andere GGD-en door GGD regio Utrecht (GGDrU)  

Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 18 januari 

2018 

57.  18r.00016 rv zienswijze kaderbrief Ferm Werk 2019-2022  Cie. Welzijn - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 18 januari 

2018 

58.  18r.00034 Beantwoording rondvragen ChristenUnie/SGP 

uit de commissie van 13-12-2017 inzake regionale koers 

maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

59.  17r.01013 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 

40 RvO van de VVD inzake aanbod en bereikbaarheid 

acute zorg in Woerden  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

60.  17r.00944 rib plan van aanpak integraal armoedebeleid  Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen (planning P-086) 

61.  17r.01048 rv benoeming de heer M.J.W. Tobeas als 

raadsgriffier  

Cie. Middelen - behandelen in de 

raadsvergadering van 25 januari 2018 

62.  18.000562 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

ChirstenUnie/SGP inzake nieuwbouwlocatie Minkema  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

63.  18r.00004 rib rapport externe evaluatie Koeiemart 

Woerden 2017  

Cie. Middelen - Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie van 18 januari 

2018 

64.  18.000331 Burgerbrief verzoek open trainingsfaciliteiten in 

woerden voor voetbaltalenten  

Cie. Middelen - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

65.  18.000459 Burgerbrief verzoek aandacht en oplossingen 

m.b.t. ontsluiting Harmelen i.v.m. verkeersdrukte Haanwijk  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen en de raad informeren 

66.  18.000327 Inwonersbelangen verzoek aandacht bij 

uitvoering herinrichting deel Molenwijk Harmelen i.s.m. 

buurtbewoners (groen en bestrating)  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen 

67.  17r.01054 rib stand van zaken uitvoering geven aan motie 

Woerden is voor statiegeld op kleine flesjes en blikjes  

Cie. Ruimte - Voor kennisgeving 

aannemen (Motie M-065) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00009-rv-voorstel-tot-oprichting-cooperatie-met-twee-andere-ggden-door-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00009-rv-voorstel-tot-oprichting-cooperatie-met-twee-andere-ggden-door-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00016-rv-zienswijze-kaderbrief-ferm-werk-2019-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00034-beantwoording-rondvragen-cugsp-inz-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00034-beantwoording-rondvragen-cugsp-inz-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00034-beantwoording-rondvragen-cugsp-inz-regionale-koers-maatschappelijke-opvang-en-beschermd-wonen-u16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01013-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01013-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01013-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-vvd-inz-aanbod-en-bereikbaarheid-acute-zorg-in-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00944-rib-plan-van-aanpak-integraal-armoedebeleid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01048-rv-benoeming-de-heer-m-j-w-tobeas-als-raadsgriffier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01048-rv-benoeming-de-heer-m-j-w-tobeas-als-raadsgriffier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000562-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cuspg-inzake-nieuwbouwlocatie-minkema.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000562-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-cuspg-inzake-nieuwbouwlocatie-minkema.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00004-a-rib-rapport-externe-evaluatie-koeiemart-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00004-a-rib-rapport-externe-evaluatie-koeiemart-woerden-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000331-burgerbrief-verzoek-open-trainingsfaciliteiten-in-woerden-voor-voetbaltalenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000331-burgerbrief-verzoek-open-trainingsfaciliteiten-in-woerden-voor-voetbaltalenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000459-burgerbrief-verzoek-aandacht-en-oplossingen-mbt-ontsluiting-harmelen-ivm-verkeersdrukte-haanwijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000459-burgerbrief-verzoek-aandacht-en-oplossingen-mbt-ontsluiting-harmelen-ivm-verkeersdrukte-haanwijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000327-inwonersbelangen-verzoek-aandacht-bij-uitvoering-herinrichting-deel-molenwijk-harmelen-ism-buurtbewoners-groen-en-bestrating.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000327-inwonersbelangen-verzoek-aandacht-bij-uitvoering-herinrichting-deel-molenwijk-harmelen-ism-buurtbewoners-groen-en-bestrating.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000327-inwonersbelangen-verzoek-aandacht-bij-uitvoering-herinrichting-deel-molenwijk-harmelen-ism-buurtbewoners-groen-en-bestrating.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01054-rib-stand-van-zaken-uitvoering-geven-aan-motie-woerden-is-voor-statiegeld-op-kleine-flesjes-en-blikjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-01054-rib-stand-van-zaken-uitvoering-geven-aan-motie-woerden-is-voor-statiegeld-op-kleine-flesjes-en-blikjes.pdf


68.  18.000506 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het 

CDA inzake de huisvesting van statushouders in Woerden  

Cie. Ruimte / Welzijn - Ter afdoening 

in handen stellen van B&W en de 

raad informeren 

69.  17r.01023 rib stand van zaken integratie statushouders  Cie. Ruimte / Welzijn - Voor 

kennisgeving aannemen 

70.  18.000501 Burgerbrief inzake vragentekens bij 

Klimaatakkoord en CO2  

Cie. Welzijn - Voor kennisgeving 

aannemen 

71.  18.000233 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van het 

CDA inzake toezichtbeslissing Gedeputeerde Staten van 

Utrecht  

Cie. Middelen - Betrekken bij 

rondvraag CDA in de vergadering van 

16 januari 2018 

72.  18.000222 Raadslid.nu inzake eindrapport 

raadsledenonderzoek 'Raad in verbinding in de regio'  

Cie. Middelen - Desgewenst 

betrekken bij agendapunt 11 in de 

vergadering van 16 januari 2018 

73.  18.000058 Stichting Leven met de Aarde inzake 

millennium development goals en gemeente beleid  

Cie. Ruimte - Overlaten aan de 

individuele fracties / politieke partijen 

74.  18.000238 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

LijstvanderDoes inzake herinrichting Kromwijkerkade en 

herplanten bomen  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 

75.  18.000112 Schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van 

Progressief Woerden inzake het opruimen van zwerfafval  

Cie. Ruimte - Ter afdoening in 

handen stellen van B&W en de raad 

informeren 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000501-burgerbrief-inzake-vragentekens-bij-klimaatakkoord-en-co2-merged.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000058-stichting-leven-met-de-aarde-inzake-millennium-development-goals-en-gemeente-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000058-stichting-leven-met-de-aarde-inzake-millennium-development-goals-en-gemeente-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000238-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-herinrichting-kromwijkerkade-en-herplanten-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000238-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-herinrichting-kromwijkerkade-en-herplanten-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000238-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-lijstvanderdoes-inz-herinrichting-kromwijkerkade-en-herplanten-bomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000112-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-progressief-woerden-inzake-het-opruimen-van-zwerfafval.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-000112-schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-progressief-woerden-inzake-het-opruimen-van-zwerfafval.pdf
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