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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van vrijdag 8 juni mei tot en met  donderdag 21 juni 2018 te 
behandelen zoals voorgesteld. 
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Overzicht Ingekomen stukken 

Nummer Omschrijving Behandelvoorstel 

1.  18.012443 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van D66 en 

ChristenUnie-SGP inzake asbestdaken  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad 

informeren 

2.  18.012399 burgers roepen op tot bewuster insectenbeheer in de 

gemeente (3 stuks)  

Voor kennisgeving aannemen 

3.  18r.00407 rv nieuwe raad en nieuw college: bestuurlijke 

vertegenwoordiging diverse regionale verbanden  

Behandelen in 

Presidiumvergadering van 21 

juni 2018 

4.  18.012193 Continentie Stichting Nederland inzake openbare 

toiletvoorzieningen  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

5.  18.012204 H. Magielse & ZN B.V. inzake bezwaar afsluiting 

Barwoutswaarder  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

6.  18.012159 Participatieraad Woerden inzake Sociaal Domein in 

het Coalitieakkoord  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  18r.00397 rib inzake pilot valpreventie  Voor kennisgeving aannemen 

8.  18r.00369 rib afspraken Stichting Welzijn Woerden  Voor kennisgeving aannemen 

9.  18r.00392 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 

RvO van SP inzake huisartsenspoedzorg Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

10.  18r.00374 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 

RvO van Inwonersbelangen inzake openbare verlichting en 

duurzaamheid  

Voor kennisgeving aannemen 

11.  18.012007 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Inwonersbelangen inzake passend onderwijs in de eigen 

gemeente  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad 

informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012443-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-en-christenunie-sgp-inzake-asbestdaken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012443-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-en-christenunie-sgp-inzake-asbestdaken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012399-a-versie-burgers-roepen-op-tot-bewuster-insectenbeheer-in-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012399-a-versie-burgers-roepen-op-tot-bewuster-insectenbeheer-in-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00407-rv-bestuurlijke-vertegenwoordiging-diverse-regionale-verbanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00407-rv-bestuurlijke-vertegenwoordiging-diverse-regionale-verbanden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012193-a-continentie-stichting-nederland-inzake-openbare-toiletvoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012193-a-continentie-stichting-nederland-inzake-openbare-toiletvoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012204-a-landbouwmechanisatiebedrijf-magielse-inzake-afsluiting-barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012204-a-landbouwmechanisatiebedrijf-magielse-inzake-afsluiting-barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012159-a-participatieraad-woerden-inzake-sociaal-domein-in-het-coalitieakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012159-a-participatieraad-woerden-inzake-sociaal-domein-in-het-coalitieakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00397-rib-inzake-pilot-valpreventie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00369-rib-afspraken-stichting-welzijn-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00392-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-sp-inzake-huisartsenspoedzorg-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00392-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-sp-inzake-huisartsenspoedzorg-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00374-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-openbare-verlichting-en-duurzaamheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00374-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-openbare-verlichting-en-duurzaamheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00374-rib-beantwoording-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-openbare-verlichting-en-duurzaamheid-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012007-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-passend-onderwijs-in-de-eigen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012007-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-passend-onderwijs-in-de-eigen-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012007-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inzake-passend-onderwijs-in-de-eigen-gemeente.pdf


12.  18.011935 de heer Alex Kok, inzake betoog tijdens Open 

Podium 14 juni, m.b.t. motie ondersteuning lokale journalistiek  

voor kennisgeving aannemen 

13.  18.011943 gemeente Rhenen inzake aangenomen motie 

gemeenteraad, inzake duurzaamheidsparagraaf AVU  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  18r.00381 rv benoeming wethouders gemeente Woerden  Behandeld in de 

raadsvergadering van 7 juni 

2018 

15.  18r.00358 rv verlenging overeenkomst accountant t.b.v. 

jaarrekeningcontrole boekjaar 2018  

Retour aan Auditcommissie 

vanwege actuele 

ontwikkelingen 

16.  18.012010 aanmelding fractieassistent de heer H.R.M. (Henny) 

Ekelschot door het CDA  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  17r.00943 rv Algemene Verordening Ondergrondse 

Infrastructuren (avoi) Woerden  

Doorgeleiden naar de 

Agendacommissie 

18.  18.011636 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland 

(SVWN) verzoek aandacht voor het instrument maatschappelijke 

visitatie woningcorporaties  

Overlaten aan individuele 

fracties 

19.  18.011891 VNG raadsledenbrief - invoering abonnementstarief 

Wmo, Transformatiefonds en verlengde pleegzorg  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

20.  18r.00373 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 

RvO van D66 inzake onderwijsachterstandenbudget  

Voor kennisgeving aannemen 

21.  18r.00375 rib beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 42 

RvO van LijstvanderDoes inzake vorming mini HAP  

Voor kennisgeving aannemen 

22.  18.011642 Natuur en Milieu Federatie Utrecht inzake 

inspiratiedocument; klimaatbestendige provincie Utrecht aan de 

slag met ruimtelijke adaptatie  

Voor kennisgeving aannemen 

23.  18.011761 Comité Geen Randweg inzake Westelijke Randweg  Voor kennisgeving aannemen 

24.  18.011469 VNG ledenbrief inzake hoofdpunten Meicirculaire 

2018  

 

Betrekken bij het juni-overleg 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011935-a-betoog-de-heer-kok-inzake-motie-ondersteuning-lokale-journalistiek-tijdens-open-podium-op-14-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011935-a-betoog-de-heer-kok-inzake-motie-ondersteuning-lokale-journalistiek-tijdens-open-podium-op-14-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011943-a-gemeente-rhenen-inzake-aangenomen-motie-gemeenteraad-inzake-duurzaamheidsparagraaf-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011943-a-gemeente-rhenen-inzake-aangenomen-motie-gemeenteraad-inzake-duurzaamheidsparagraaf-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00381-rv-benoeming-wethouders-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00358-rv-verlenging-overeenkomst-accountant-tbv-jaarrekeningcontrole-boekjaar-2018-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00358-rv-verlenging-overeenkomst-accountant-tbv-jaarrekeningcontrole-boekjaar-2018-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012010-aanmelding-fractieassistent-hrm-henny-ekelschot-door-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-012010-aanmelding-fractieassistent-hrm-henny-ekelschot-door-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00943-rv-algemene-verordening-ondergrondse-infrastructuren-avoi-woerden-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00943-rv-algemene-verordening-ondergrondse-infrastructuren-avoi-woerden-merged-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011636-svwn-verzoek-aandacht-voor-het-instrument-maatschappelijke-visitatie-woningcorporaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011636-svwn-verzoek-aandacht-voor-het-instrument-maatschappelijke-visitatie-woningcorporaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011636-svwn-verzoek-aandacht-voor-het-instrument-maatschappelijke-visitatie-woningcorporaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011891-vng-raadsledenbrief-invoering-abonnementstarief-wmo-transformatiefonds-en-verlengde-pleegzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011891-vng-raadsledenbrief-invoering-abonnementstarief-wmo-transformatiefonds-en-verlengde-pleegzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00373-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-inzake-onderwijsachterstandenbudget-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00373-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-inzake-onderwijsachterstandenbudget-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00375-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-over-vorming-mini-hap-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00375-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-over-vorming-mini-hap-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011642-nmu-inzake-inspiratiedocument-klimaatadaptatie-klimaatbestendige-provincie-utrecht-aan-de-slag-met-ruimtelijke-adaptatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011642-nmu-inzake-inspiratiedocument-klimaatadaptatie-klimaatbestendige-provincie-utrecht-aan-de-slag-met-ruimtelijke-adaptatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011642-nmu-inzake-inspiratiedocument-klimaatadaptatie-klimaatbestendige-provincie-utrecht-aan-de-slag-met-ruimtelijke-adaptatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011761-a-geen-randweg-inzake-westelijke-randweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011469-vng-ledenbrief-inzake-hoofdpunten-meicirculaire-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011469-vng-ledenbrief-inzake-hoofdpunten-meicirculaire-2018.pdf


25.  18.011454 Hartenwerk inzake toelichting op gratis tool in het 

Sociaal Domein 'Het praatpakket'  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

26.  18.011517 Stichts-Hollandse Historische Verenging inzake 

reactie (notitie) op presentatie binnenstadsvisie van de 

Vestingsraad  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

27.  18.011512 Burgerbrief inzake bezwaarschrift tegen extra kosten 

i.h.k.v. reconstructie De Kanis / veiligheid Oortjespad  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W 

28.  18.011453 Staat van Utrecht inzake speciale uitgave 'Groen in 

en om de stad'  

Voor kennisgeving aannemen 

29.  18.011591 gemeente Cranendonck inzake bericht aan 

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over aangenomen 

motie Kinderpardon in de gemeenteraad van Cranendonck  

Voor kennisgeving aannemen 

30.  18r.00399 rv onderzoek geloofsbrieven en toelating van R.P.A. 

van Aalst en H.K.A. den Hartigh tot de gemeenteraad  

Behandelen in de 

raadsvergadering van 12 juni 

2018 

31.  18.011428 vervolg schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Inwonersbelangen en ChristenUnie-SGP inzake passend 

onderwijs, jeugdhulp en schoolverzuim  

Ter afdoening in handen stellen 

van B&W en de raad 

informeren 

32.  18.011213 Stichting Leven met Aarde inzake Wereldmilieudag 

en burgerschapslessen  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  18.011420 U10 inzake memo terugkoppeling bestuurlijk overleg 

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 

.d.d 4 juni 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011454-hartenwerk-inzake-toelichting-op-gratis-tool-in-het-sociaal-domein-het-praatpakket.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011454-hartenwerk-inzake-toelichting-op-gratis-tool-in-het-sociaal-domein-het-praatpakket.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011517-stichts-hollandse-historische-verenging-inzake-reactie-notitie-op-presentatie-binnenstadsvisie-van-de-vestingsraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011517-stichts-hollandse-historische-verenging-inzake-reactie-notitie-op-presentatie-binnenstadsvisie-van-de-vestingsraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011517-stichts-hollandse-historische-verenging-inzake-reactie-notitie-op-presentatie-binnenstadsvisie-van-de-vestingsraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011512-a-burgerbrief-inzake-bezwaarschrift-tegen-extra-kosten-ihkv-reconstructie-de-kanis-veiligheid-oortjespad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011512-a-burgerbrief-inzake-bezwaarschrift-tegen-extra-kosten-ihkv-reconstructie-de-kanis-veiligheid-oortjespad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011453-staat-van-utrecht-inzake-speciale-uitgave-groen-in-en-om-de-stad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011453-staat-van-utrecht-inzake-speciale-uitgave-groen-in-en-om-de-stad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011591-gemeente-cranendonck-inzake-aangenomen-motie-in-de-gemeenteraad-over-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011591-gemeente-cranendonck-inzake-aangenomen-motie-in-de-gemeenteraad-over-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011591-gemeente-cranendonck-inzake-aangenomen-motie-in-de-gemeenteraad-over-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00399-rv-onderzoek-geloofsbrieven-en-toelating-van-aalst-en-den-hartigh-tot-de-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00399-rv-onderzoek-geloofsbrieven-en-toelating-van-aalst-en-den-hartigh-tot-de-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011428-vervolg-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inzake-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011428-vervolg-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inzake-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011428-vervolg-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inzake-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011213-st-leven-met-aarde-inzake-wereldmilieudag-en-burgerschapslessen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011213-st-leven-met-aarde-inzake-wereldmilieudag-en-burgerschapslessen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011420-a-utrecht10-inzake-memo-terugkoppeling-bestuurlijk-overleg-mirt-regio-noordvleugel-4-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011420-a-utrecht10-inzake-memo-terugkoppeling-bestuurlijk-overleg-mirt-regio-noordvleugel-4-juni-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-011420-a-utrecht10-inzake-memo-terugkoppeling-bestuurlijk-overleg-mirt-regio-noordvleugel-4-juni-2018.pdf
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