
 
Voorstel aan de raad 
18R.00365 
 
 
Datum: 31 mei 2018 
 
 
 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 13 april tot en met 24 mei 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.00348 raadsvoorstel juni-overleg 2018  Doorgeleiden naar de agendacommissie 

2.  18R.00335 raadsvoorstel jaarrekening en jaarverslag 

2017  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

3.  18r.00310 rv Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

kadernota 2019-2022 en ontwerp 

programmabegroting 2019  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

4.  18r.00168 rib reconstructie De Kanis infobrief maart 

2018  

Voor kennisgeving aannemen 

5.  18.010017 Nederlandse Vereniging van 

Omwonenden van Windturbines inzake aanbieding 

Toolkit  

Voor kennisgeving aannemen 

6.  18.010177 Platform Slappe Bodem inzake jaarverslag 

2017 en activiteitenplan 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  18.009414 OdrU tussenrapportage van de 

Omgevingsdienst regio Utrecht  

Betrekken bij behandeling raadsvoorstel 

financiële stukken ODRU 

8.  18r.00286 rib verkeersafsluiting autoverkeer 

toekomstige route Waardsedijk i.v.m. Zuidelijke 

Randweg A12 BRAVO 3  

Betrekken bij het juni-overleg 

9.  18.009237 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Inwonersbelangen inzake stand van zaken openbare 

verlichting en duurzaamheid  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

10.  18. 009597 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

D66 inzake onderwijsachterstanden  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00348-rv-juni-overleg-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00335-raadsvoorstel-jaarrekening-en-jaarverslag-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00335-raadsvoorstel-jaarrekening-en-jaarverslag-2017-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00310-rv-recreatieschap-stichtse-groenlanden-kadernota-2019-2022-en-ontwerp-programmabegroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00310-rv-recreatieschap-stichtse-groenlanden-kadernota-2019-2022-en-ontwerp-programmabegroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00310-rv-recreatieschap-stichtse-groenlanden-kadernota-2019-2022-en-ontwerp-programmabegroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00168-rib-reconstructie-de-kanis-infobrief-maart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00168-rib-reconstructie-de-kanis-infobrief-maart-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010017-nederlandse-vereniging-van-omwonenden-van-windturbines-inzake-aanbieding-toolkit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010017-nederlandse-vereniging-van-omwonenden-van-windturbines-inzake-aanbieding-toolkit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010017-nederlandse-vereniging-van-omwonenden-van-windturbines-inzake-aanbieding-toolkit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010177-platform-slappe-podem-inzake-jaarverslag-en-activiteitenplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-010177-platform-slappe-podem-inzake-jaarverslag-en-activiteitenplan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009414-odru-tussenrapportage-van-de-omgevingsdienst-regio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009414-odru-tussenrapportage-van-de-omgevingsdienst-regio-utrecht-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00286-rib-verkeersafsluiting-autoverkeer-toekomstige-route-waardsedijk-ivm-randweg-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00286-rib-verkeersafsluiting-autoverkeer-toekomstige-route-waardsedijk-ivm-randweg-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00286-rib-verkeersafsluiting-autoverkeer-toekomstige-route-waardsedijk-ivm-randweg-a12-bravo-3-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009237-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-stand-van-zaken-openbare-verlichting-en-duurzaamheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009237-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-stand-van-zaken-openbare-verlichting-en-duurzaamheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009237-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-inz-stand-van-zaken-openbare-verlichting-en-duurzaamheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009597-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-inzake-onderwijsachterstanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009597-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-d66-inzake-onderwijsachterstanden.pdf


11.  18.009594 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

Progressief Woerden inzake afvalproblemen  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

12.  18.009767 schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO van 

LijstvanderDoes inzake vorming mini HAP 

(huisartsenpost)  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

13.  18.009439 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake aanwijzen nieuwe bestuursleden Algemeen 

Bestuur  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

14.  18r.00319 rv bestemmingsplan Geestdorp 4  Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

15.  18r.00320 rv zienswijze op ontwerpbegroting 2019 

GGD regio Utrecht (GGDrU)  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

16.  18r.00313 rib normen- en toetsingskader tbv 

accountantscontrole jaarrekening 2017  

Betrekken bij de jaarrekening in de 

Auditcommissie van 7 juni 2018 

17.  18r.00251 rv financiële stukken en zienswijze 

Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU)  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

18.  18r.00276 rv zienswijze jaarstukken 2017, 

begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

19.  18r.00311 rv zienswijze bij begroting Ferm Werk 2019 

- 2022  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

20.  18r.00308 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van Progressief Woerden inzake 

luchtkwaliteit langs de A12  

Voor kennisgeving aannemen 

21.  18r.00281 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO van inwonersbelangen en 

ChristenUnie-SGP inzake passend onderwijs, 

jeugdhulp en schoolverzuim  

Voor kennisgeving aannemen 

22.  18r.00278 rib stand van zaken m.b.t. integratie 

statushouders tot en met 1e kwartaal 2018  

 

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009594-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-afvalproblemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009594-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inzake-afvalproblemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009767-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inzake-vorming-mini-hap-huisartsenpost-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009767-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inzake-vorming-mini-hap-huisartsenpost-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009767-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-lijstvanderdoes-inzake-vorming-mini-hap-huisartsenpost-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009439-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-aanwijzen-nieuwe-bestuursleden-algemeen-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009439-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-aanwijzen-nieuwe-bestuursleden-algemeen-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009439-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-aanwijzen-nieuwe-bestuursleden-algemeen-bestuur.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00319-rv-bestemmingsplan-geestdorp-4-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00320-rv-zienswijze-op-ontwerpbegroting-2019-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00320-rv-zienswijze-op-ontwerpbegroting-2019-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00313-rib-normen-en-toetsingskader-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00313-rib-normen-en-toetsingskader-tbv-accountantscontrole-jaarrekening-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00251-rv-financiele-stukken-en-zienswijze-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00251-rv-financiele-stukken-en-zienswijze-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00276-rv-zienswijze-jaarstukken-2017-begrotingswijziging-2018-en-begroting-2019-vru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00276-rv-zienswijze-jaarstukken-2017-begrotingswijziging-2018-en-begroting-2019-vru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00276-rv-zienswijze-jaarstukken-2017-begrotingswijziging-2018-en-begroting-2019-vru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00311-rv-zienswijze-bij-begroting-ferm-werk-2019-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00311-rv-zienswijze-bij-begroting-ferm-werk-2019-2022-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00308-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-luchtkwaliteit-langs-de-a12-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00308-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-luchtkwaliteit-langs-de-a12-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00308-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-progressief-woerden-inz-luchtkwaliteit-langs-de-a12-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00281-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00281-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00281-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00281-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00278-rib-stand-van-zaken-mbt-integratie-statushouders-tm-1e-kwartaal-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00278-rib-stand-van-zaken-mbt-integratie-statushouders-tm-1e-kwartaal-2018.pdf


23.  18r.00259 rib verkenning energielandschap 

Rijnenburg-Rijerscop (proces en besluitvorming 

gemeente Utrecht)  

Voor kennisgeving aannemen 

24.  18r.00163 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 (voorheen artikel 40 vragen) RvO van de 

VVD en D66 inzake para commerciële horeca  

Voor kennisgeving aannemen 

25.  Brief formateur d.d. 5 mei 2018 inzake vorderingen 

formatieproces Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  18.008802 Platform Arbeidsmarkt Jeugdzorg verzoek 

aandacht voor knelputnen in de jeugdzorg  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

27.  18.008340 Welzijn Woerden inzake goede resultaten 

Stapjefitter bij re-integratie  

Voor kennisgeving aannemen 

28.  18u.10294 beantwoording namens college inzake 

burgerbrief (18.05657) m.b.t. bouwverkeer route De 

Kanis en plannen voor een betonfundering  

Voor kennisgeving aannemen 

29.  18r.00223 rib algemene uitkering gemeentefonds 

n.a.v. Maartcirculaire 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

30.  18.008904 aanmelden fractieassistent de heer J. 

(Jelle) IJpma voor de fractie van Progressief Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  18.008143 Dhr. Oorschot inzake samenvatting 

gesprek 17 april jl (conclusies en vragen) m.b.t. 

MKBA studie, Westelijke Randweg A12 BRAVO 4  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

32.  18.008484 Vogelbescherming Nederland inzake 

pleidooi voor een groen en vogelvriendelijk beleid 

t.b.v. groen collegeakkoord  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

33.  18.008624 Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten 

inzake aandacht voor huisvesting van 

arbeidsmigranten  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

34.  18.008145 burgerbrief verzoek instellen 

bladblazerverbod via APV i.v.m. geluidsoverlast  

 

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00259-rib-verkenning-energielandschap-rijnenburg-rijerscop-proces-en-besluitvorming-gemeente-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00259-rib-verkenning-energielandschap-rijnenburg-rijerscop-proces-en-besluitvorming-gemeente-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00259-rib-verkenning-energielandschap-rijnenburg-rijerscop-proces-en-besluitvorming-gemeente-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00163-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-voorheen-art-40-van-vvd-en-d66-inzake-para-commerciele-horeca-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00163-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-voorheen-art-40-van-vvd-en-d66-inzake-para-commerciele-horeca-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-formateur-d-d-5-mei-2018-inzake-vorderingen-formatieproces-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008802-platform-arbeidsmarkt-jeugdzorg-verzoek-aandacht-voor-knelputnen-in-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008802-platform-arbeidsmarkt-jeugdzorg-verzoek-aandacht-voor-knelputnen-in-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008340-welzijn-woerden-inzake-goede-resultaten-stapjefitter-bij-re-integratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008340-welzijn-woerden-inzake-goede-resultaten-stapjefitter-bij-re-integratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-10294-beantwoording-namens-college-inzake-burgerbrief-18-05657-mbt-bouwverkeer-route-kanis-en-plannen-voor-een-betonfundering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-10294-beantwoording-namens-college-inzake-burgerbrief-18-05657-mbt-bouwverkeer-route-kanis-en-plannen-voor-een-betonfundering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-10294-beantwoording-namens-college-inzake-burgerbrief-18-05657-mbt-bouwverkeer-route-kanis-en-plannen-voor-een-betonfundering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00223-rib-algemene-uitkering-gemeentefonds-nav-maartcirculaire-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00223-rib-algemene-uitkering-gemeentefonds-nav-maartcirculaire-2018-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008904-aanmelden-fractieassistent-de-heer-j-jelle-ijpma-voor-de-fractie-van-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008904-aanmelden-fractieassistent-de-heer-j-jelle-ijpma-voor-de-fractie-van-progressief-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008143-a-dhr-oorschot-inz-samenvatting-gesprek-17-april-jl-conclusies-en-vragen-mbt-mkba-studie-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008143-a-dhr-oorschot-inz-samenvatting-gesprek-17-april-jl-conclusies-en-vragen-mbt-mkba-studie-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008143-a-dhr-oorschot-inz-samenvatting-gesprek-17-april-jl-conclusies-en-vragen-mbt-mkba-studie-westelijke-randweg-a12-bravo-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008484-vogelbescherming-nederland-inzake-pleidooi-voor-een-groen-en-vogelvriendelijk-beleid-tbv-groen-collegeakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008484-vogelbescherming-nederland-inzake-pleidooi-voor-een-groen-en-vogelvriendelijk-beleid-tbv-groen-collegeakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008484-vogelbescherming-nederland-inzake-pleidooi-voor-een-groen-en-vogelvriendelijk-beleid-tbv-groen-collegeakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008624-vereniging-huisvesters-arbeidsmigranten-inzake-aandacht-voor-huisvesting-van-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008624-vereniging-huisvesters-arbeidsmigranten-inzake-aandacht-voor-huisvesting-van-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008624-vereniging-huisvesters-arbeidsmigranten-inzake-aandacht-voor-huisvesting-van-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008145-a-burgerbrief-verzoek-instellen-bladblazerverbod-via-apv-ivm-geluidsoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008145-a-burgerbrief-verzoek-instellen-bladblazerverbod-via-apv-ivm-geluidsoverlast.pdf


35.  18.008330 Mbo Rijnland input voor de 

coalitieonderhandelingen inzake het 

beroepsonderwijs  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

36.  18.008329 Inretail inzake detailhandelsvisie in het 

nieuwe coalitieakkoord  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

37.  18.008326 Vereniging Milieudefensie rapport 

energietransitie routekaart eerlijk om naar gasloos 

wonen  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

38.  18.008004 Stichting Leven met de Aarde verzoek 

meer aandacht in de toekomst voor Wereldaardedag  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

39.  18.008419 Raad van Kerken Woerden inzake oproep 

werken aan een armoede agenda Woerden 2018-

2022  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

(aangeboden in de raadsvergadering van 

19 april jl. tijdens open podium) 

40.  18.008385 DAS Rechtbijstand inzake zienswijze 

namens client m.b.t. ontwerp-bestemmingsplan 

Geestdorp 4 te Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

41.  18.008211 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek 

en Lopikerwaard inzake aanbieden ontwerp-begroting 

RHC 2019  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

42.  18r.00126 rib gunning bouwwerkzaamheden realisatie 

nieuwbouw scholencluster Kamerik  

Voor kennisgeving aannemen 

43.  18.008279 VNG ledenbrief inzake openstelling 

vacatures in VNG-bestuur en -commissies  

Voor kennisgeving aannemen 

44.  18r.00210 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 van STERK Woerden over vertrek bedrijven 

vanwege niet beschikbare bouwgrond  

Voor kennisgeving aannemen 

45.  18.007752 Landelijke Studentenvakond (LSVb) 

inzake aandacht voor studietoeslag voor studenten 

met een functiebeperking  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

46.  18.007646 burgerbrief inzake klacht groenvoorziening 

m.b.t. niet maaien taluds nabij Godfried Bomansweg  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008330-mbo-rijnland-input-voor-de-coalitieonderhandelingen-inzake-het-beroepsonderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008330-mbo-rijnland-input-voor-de-coalitieonderhandelingen-inzake-het-beroepsonderwijs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008329-inretail-inzake-detailhandelsvisie-in-het-nieuwe-coalitieakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008329-inretail-inzake-detailhandelsvisie-in-het-nieuwe-coalitieakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008326-vereniging-milieudefensie-rapport-energietransitie-routekaart-eerlijk-om-naar-gasloos-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008326-vereniging-milieudefensie-rapport-energietransitie-routekaart-eerlijk-om-naar-gasloos-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008326-vereniging-milieudefensie-rapport-energietransitie-routekaart-eerlijk-om-naar-gasloos-wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008004-st-leven-met-de-aarde-verzoek-meer-aandacht-in-de-toekomst-voor-wereldaardedag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008004-st-leven-met-de-aarde-verzoek-meer-aandacht-in-de-toekomst-voor-wereldaardedag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008419-raad-van-kerken-te-woerden-e-o-inzake-oproep-werken-aan-een-armoede-agenda-woerden-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008419-raad-van-kerken-te-woerden-e-o-inzake-oproep-werken-aan-een-armoede-agenda-woerden-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008419-raad-van-kerken-te-woerden-e-o-inzake-oproep-werken-aan-een-armoede-agenda-woerden-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008385-das-rechtbijstand-inzake-zienswijze-namens-client-mbt-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008385-das-rechtbijstand-inzake-zienswijze-namens-client-mbt-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008385-das-rechtbijstand-inzake-zienswijze-namens-client-mbt-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008211-regionaal-historisch-centrum-rhc-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008211-regionaal-historisch-centrum-rhc-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008211-regionaal-historisch-centrum-rhc-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00126-rib-gunning-bouwwerkzaamheden-realisatie-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00126-rib-gunning-bouwwerkzaamheden-realisatie-nieuwbouw-scholencluster-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008279-vng-ledenbrief-inzake-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008279-vng-ledenbrief-inzake-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00210-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-art-42-rvo-van-sterk-woerden-inz-vertrek-bedrijven-vanwege-niet-beschikbare-bouwgrond-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00210-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-art-42-rvo-van-sterk-woerden-inz-vertrek-bedrijven-vanwege-niet-beschikbare-bouwgrond-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00210-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-art-42-rvo-van-sterk-woerden-inz-vertrek-bedrijven-vanwege-niet-beschikbare-bouwgrond-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007752-lsvb-inzake-aandacht-voor-studietoeslag-voor-studenten-met-een-functiebeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007752-lsvb-inzake-aandacht-voor-studietoeslag-voor-studenten-met-een-functiebeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007752-lsvb-inzake-aandacht-voor-studietoeslag-voor-studenten-met-een-functiebeperking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007646-a-burgerbrief-inz-klacht-groenvoorziening-mbt-niet-maaien-taluds-nabij-godfried-bomansweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007646-a-burgerbrief-inz-klacht-groenvoorziening-mbt-niet-maaien-taluds-nabij-godfried-bomansweg.pdf


47.  18.007848 Afval Verwijdering Utrecht inzake 

aanbiedingsbrief concept jaarrekening AVU 2017  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

48.  18.007988 GGD regio Utrecht aanbieding 

ontwerpbegroting GGDrU  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

49.  18.007672 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

aanbieden jaarstukken OdrU 2017 en 

accountantsverklaring  

Betrekken bij behandeling zienswijze 

begroting OdrU 

50.  18.007700 Meer muziek in de klas inzake oproep 

meer muziek in de klas t.b.v. de 

coalitieonderhandelingen  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

51.  18.007751 provincie Utrecht (U10) inzake 

kernboodschap asiel & integratie voor nieuwe 

colleges U16 gemeenten  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

52.  18.007916 Nederlandse Vereniging Duurzame 

Energie inzake suggesties duurzame energie t.b.v. 

collegeakkoord 2018-2022  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

53.  18.008009 Stedin inzake aandacht voor een 

leefwereld vol nieuwe energie  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

54.  18.007857 Omgevingsdienst regio Utrecht (OdrU) 

inzake aanbieden (ontwerp) begroting 2019 en 

(ontwerp) begrotingswijziging 2018  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

55.  18.007833 VNG ledenbrief inzake wijziging 

bouwverordening per 1 juli 2018  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

56.  18.007739 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake aanbieden (ontwerp) jaarrekening 2018 en 

(ontwerp) programmabegroting 2019  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

57.  18.007921 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake aanvullende kadernota Stichtse Groenlanden 

2019-2022  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

58.  18.008044 ARAG Rechtbijstand zienswijze namens 

cliënt tegen ontwerp bestemmingsplan Geestdorp 4 te 

Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007848-avu-inzake-aanbiedingsbrief-concept-jaarrekening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007848-avu-inzake-aanbiedingsbrief-concept-jaarrekening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007988-ggd-regio-utrecht-aanbieding-ontwerpbegroting-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007988-ggd-regio-utrecht-aanbieding-ontwerpbegroting-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007672-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-aanbieden-jaarstukken-odru-2017-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007672-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-aanbieden-jaarstukken-odru-2017-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007672-omgevingsdienst-regio-utrecht-inz-aanbieden-jaarstukken-odru-2017-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007700-meer-muziek-in-de-klas-inzake-oproep-meer-muziek-in-de-klas-tbv-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007700-meer-muziek-in-de-klas-inzake-oproep-meer-muziek-in-de-klas-tbv-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007700-meer-muziek-in-de-klas-inzake-oproep-meer-muziek-in-de-klas-tbv-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007751-provincie-utrecht-u10-inzake-kernboodschap-asiel-integratie-voor-nieuwe-colleges-u16-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007751-provincie-utrecht-u10-inzake-kernboodschap-asiel-integratie-voor-nieuwe-colleges-u16-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007751-provincie-utrecht-u10-inzake-kernboodschap-asiel-integratie-voor-nieuwe-colleges-u16-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007916-nederlandse-vereniging-duurzame-energie-inz-suggesties-duurzame-energie-tbv-collegeakkoord-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007916-nederlandse-vereniging-duurzame-energie-inz-suggesties-duurzame-energie-tbv-collegeakkoord-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007916-nederlandse-vereniging-duurzame-energie-inz-suggesties-duurzame-energie-tbv-collegeakkoord-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008009-stedin-inz-aandacht-voor-een-leefwereld-vol-nieuwe-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008009-stedin-inz-aandacht-voor-een-leefwereld-vol-nieuwe-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007857-odru-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019-en-ontwerp-begrotingswijziging-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007857-odru-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019-en-ontwerp-begrotingswijziging-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007857-odru-inzake-aanbieden-ontwerp-begroting-2019-en-ontwerp-begrotingswijziging-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007833-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-bouwverordening-per-1-juli-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007833-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-bouwverordening-per-1-juli-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007739-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanbieden-ontwerp-jaarrek-2018-en-prog-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007739-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanbieden-ontwerp-jaarrek-2018-en-prog-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007739-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanbieden-ontwerp-jaarrek-2018-en-prog-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007921-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanvullende-kadernota-stichtse-groenlanden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007921-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanvullende-kadernota-stichtse-groenlanden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007921-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inz-aanvullende-kadernota-stichtse-groenlanden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008044-arag-rechtbijstand-zienswijze-namens-client-tegen-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008044-arag-rechtbijstand-zienswijze-namens-client-tegen-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-008044-arag-rechtbijstand-zienswijze-namens-client-tegen-ontwerp-bestemmingsplan-geestdorp-4-te-woerden.pdf


59.  18.007335 Kalsbeek college inzake aanbieding 

publieksverslag 2017  

Voor kennisgeving aannemen 

60.  18.007943 Otto Work Force inzake 

informatiememorandum inzake huisvesting 

arbeidsmigranten, zie publicatie d.d. 8 maart 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

61.  18r.00255 rv benoeming waarnemend 

raadsvoorzitters en voorzitters en leden diverse 

commissies  

Behandelen in de raadsvergadering van 

19 april 2018 

62.  18.007085 Kennisinstituut Beheersing Ongedierte 

(KiBO) inzake duurzaam gemeentelijk 

plaagdierbeheer  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

63.  18.007163 FNV Mooi inzake vestigingsbeleid zzp'ers 

in de uiterlijke verzorging tbv de 

coalitieonderhandelingen  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

64.  18.007383 Stichting van het Onderwijs inzake pleidooi 

realisatie samenwerkingsverbanden tbv onderwijs, 

opvang en zorg in kindcentra  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

65.  18.007343 Schakelteam inzake aandacht voor 

personen met verward gedrag tijdens 

coalitieonderhandelingen  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

66.  18.007331 Longfonds verzoek aandacht voor 

luchtkwaliteit tijdens coalitieonderhandelingen  

Betrekken bij de coalitieonderhandelingen 

67.  18.007330 GGD regio Utrecht inzake 

inwerkprogramma voor de nieuwe raad over 

gezondheid en preventie  

Betrekken bij de kennismaking met de 

GGD 

68.  18.007100 Dierenbescherming inzake aanbevelingen 

voor gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid  

Overlaten aan de individuele fracties 

69.  18.006956 Groot Reuvensoverleg inzake benut 

verleden, investeer in archeologie  

Overlaten aan de individuele fracties 

70.  18.007472 VNG ledenbrief inzake publicatie 

geactualiseerde toelichting op VNG model algemene 

inkoopvoorwaarden  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007335-kalsbeek-college-inzake-aanbieding-publieksverslag-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007335-kalsbeek-college-inzake-aanbieding-publieksverslag-2017-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007943-otto-work-force-inzake-informatiememorandum-inzake-huisvesting-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007943-otto-work-force-inzake-informatiememorandum-inzake-huisvesting-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007943-otto-work-force-inzake-informatiememorandum-inzake-huisvesting-arbeidsmigranten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00255-rv-benoeming-waarnemend-raadsvoorzitters-en-voorzitters-en-leden-diverse-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00255-rv-benoeming-waarnemend-raadsvoorzitters-en-voorzitters-en-leden-diverse-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00255-rv-benoeming-waarnemend-raadsvoorzitters-en-voorzitters-en-leden-diverse-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007085-kibo-iinzake-duurzaam-gemeentelijk-plaagdierbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007085-kibo-iinzake-duurzaam-gemeentelijk-plaagdierbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007085-kibo-iinzake-duurzaam-gemeentelijk-plaagdierbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007163-fnv-mooi-inzake-vestigingsbeleid-zzp-ers-in-de-uiterlijke-verzorging-tbv-de-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007163-fnv-mooi-inzake-vestigingsbeleid-zzp-ers-in-de-uiterlijke-verzorging-tbv-de-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007163-fnv-mooi-inzake-vestigingsbeleid-zzp-ers-in-de-uiterlijke-verzorging-tbv-de-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007383-st-van-het-onderwijs-inz-pleidooi-realisatie-samenwerkingsverbanden-tbv-onderwijs-opvang-en-zorg-in-kindcentra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007383-st-van-het-onderwijs-inz-pleidooi-realisatie-samenwerkingsverbanden-tbv-onderwijs-opvang-en-zorg-in-kindcentra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007383-st-van-het-onderwijs-inz-pleidooi-realisatie-samenwerkingsverbanden-tbv-onderwijs-opvang-en-zorg-in-kindcentra.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007343-schakelteam-inzake-aandacht-voor-personen-met-verward-gedrag-tijdens-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007343-schakelteam-inzake-aandacht-voor-personen-met-verward-gedrag-tijdens-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007343-schakelteam-inzake-aandacht-voor-personen-met-verward-gedrag-tijdens-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007331-longfonds-verzoek-aandacht-voor-luchtkwaliteit-tijdens-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007331-longfonds-verzoek-aandacht-voor-luchtkwaliteit-tijdens-coalitieonderhandelingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007330-ggdru-inzake-inwerkprogramma-voor-de-nieuwe-raad-over-gezondheid-en-preventie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007330-ggdru-inzake-inwerkprogramma-voor-de-nieuwe-raad-over-gezondheid-en-preventie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007330-ggdru-inzake-inwerkprogramma-voor-de-nieuwe-raad-over-gezondheid-en-preventie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007100-dierenbescherming-inzake-aanbevelingen-voor-gemeentelijk-dierenwelzijnsbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007100-dierenbescherming-inzake-aanbevelingen-voor-gemeentelijk-dierenwelzijnsbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-006956-groot-reuvensoverleg-inzake-benut-verleden-investeer-in-archeologie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-006956-groot-reuvensoverleg-inzake-benut-verleden-investeer-in-archeologie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007472-vng-ledenbrief-inzake-publicatie-geactualiseerde-toelichting-op-vng-model-algemene-inkoopvoorwaarden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007472-vng-ledenbrief-inzake-publicatie-geactualiseerde-toelichting-op-vng-model-algemene-inkoopvoorwaarden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007472-vng-ledenbrief-inzake-publicatie-geactualiseerde-toelichting-op-vng-model-algemene-inkoopvoorwaarden-merged.pdf


71.  18.007097 LOGA brief inzake compensatieregeling 

AOW op grond van reparatie Flo-overgangsrecht 

brandweerpersoneel  

Ter afdoening in handen stellen van B&W 

72.  18.007427GGD regio Utrecht inzake jaarstukken 

GGDrU 2017  

Voor kennisgeving aannemen 

73.  18_007505 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 

74.  18r.00238 rib beantwoording schriftelijke vragen ex 

artikel 42 RvO (voorheen artikel 40) van het CDA 

inzake woningbouw Zegveld  

Voor kennisgeving aannemen 

75.  18r.00221 rib voortgangsinformatie wachtlijsten in de 

jeugdhulp (vooral J-GGZ)  

Voor kennisgeving aannemen (toezegging 

T-379) 

76.  18r.00066 rv overdracht Brediusboerderij, 

garantstelling en lening t.b.v. restauratie 

Brediusboerderij  

Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

77.  18r.00215 rib verkeersmaatregelen Woerden West  Doorgeleiden naar de Agendacommissie 

(zie: toezegging T-371) 

78.  18.007729 aanmelden fractieassistent de heer R.P.A. 

(Rumo) van Aalst voor de fractie van het CDA  

Voor kennisgeving aannemen 

79.  18.007622 aanmelden fractieassistent de heer H.J. 

(Harm) van der Wilt voor de fractie ChristenUnie-SGP  

Voor kennisgeving aannemen 

80.  18.007625 aanmelden fractieassistent de heer 

C.G.P.C. (Chris) Tils voor de fractie van D66 

Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

81.  18.007626 aanmelden fractieassistent de heer J.L.M. 

(Jan-Hubert) van Rensen voor de fractie van 

Inwonersbelangen  

Voor kennisgeving aannemen 

82.  18.007628 aanmelden fractieassistent de heer E. 

(Edo) de Roo voor de fractie van de SP  

 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007097-loga-brief-inzake-compensatieregeling-aow-op-grond-van-reparatie-flo-overgangsrecht-brandweerpersoneel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007097-loga-brief-inzake-compensatieregeling-aow-op-grond-van-reparatie-flo-overgangsrecht-brandweerpersoneel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007097-loga-brief-inzake-compensatieregeling-aow-op-grond-van-reparatie-flo-overgangsrecht-brandweerpersoneel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007427-ggd-regio-utrecht-inzake-jaarstukken-ggdru-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007427-ggd-regio-utrecht-inzake-jaarstukken-ggdru-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007505-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007505-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007505-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-van-inwonersbelangen-en-cusgp-inz-passend-onderwijs-jeugdhulp-en-schoolverzuim.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00238-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-voorheen-art-40-van-het-cda-inz-woningbouw-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00238-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-voorheen-art-40-van-het-cda-inz-woningbouw-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00238-rib-beantw-schriftelijke-vragen-ex-artikel-42-rvo-voorheen-art-40-van-het-cda-inz-woningbouw-zegveld-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00221-rib-voortgangsinformatie-wachtlijsten-in-de-jeugdhulp-vooral-j-ggz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00221-rib-voortgangsinformatie-wachtlijsten-in-de-jeugdhulp-vooral-j-ggz-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00066-rv-overdracht-brediusboerderij-garantstelling-en-lening-tbv-restauratie-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00066-rv-overdracht-brediusboerderij-garantstelling-en-lening-tbv-restauratie-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00066-rv-overdracht-brediusboerderij-garantstelling-en-lening-tbv-restauratie-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00215-rib-verkeersmaatregelen-woerden-west-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007729-aanmelden-fractieassistent-rpa-van-aalst-voor-de-fractie-van-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007729-aanmelden-fractieassistent-rpa-van-aalst-voor-de-fractie-van-het-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007622-aanmelden-fractieassistent-hj-van-der-wilt-voor-de-fractie-cusgp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007622-aanmelden-fractieassistent-hj-van-der-wilt-voor-de-fractie-cusgp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007625-aanmelden-fractieassistent-cgpc-tils-voor-de-fractie-van-d66-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007625-aanmelden-fractieassistent-cgpc-tils-voor-de-fractie-van-d66-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007625-aanmelden-fractieassistent-cgpc-tils-voor-de-fractie-van-d66-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007626-aanmelden-fractieassistent-jlm-van-rensen-voor-de-fractie-van-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007626-aanmelden-fractieassistent-jlm-van-rensen-voor-de-fractie-van-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007626-aanmelden-fractieassistent-jlm-van-rensen-voor-de-fractie-van-inwonersbelangen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007628-aanmelden-fractieassistent-e-de-roo-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007628-aanmelden-fractieassistent-e-de-roo-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf


83.  18.007629 aanmelden fractieassistent mevrouw I. 

(Irene) Brits voor de fractie van de SP  

Voor kennisgeving aannemen 

84.  18.007630 aanmelden fractieassistent mevrouw M. 

(Marjan) Vogel voor de fractie van de SP  

Voor kennisgeving aannemen 

85.  18.007639 aanmelden fractieassistent G.J. (Gert Jan) 

Sluijs voor de fractie van STERK Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

86.  18.007319 Eindrapportage MKBA Westelijke 

Randweg Woerden (Maatschappelijke Kosten en 

Baten Analyse)  

Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007629-aanmelden-fractieassistent-i-brits-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007629-aanmelden-fractieassistent-i-brits-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007630-aanmelden-fractieassistent-m-vogel-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007630-aanmelden-fractieassistent-m-vogel-voor-de-fractie-van-de-sp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007639-aanmelden-fractieassistent-gj-sluijs-voor-de-fractie-van-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007639-aanmelden-fractieassistent-gj-sluijs-voor-de-fractie-van-sterk-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007319-eindrapportage-mkba-westelijke-randweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007319-eindrapportage-mkba-westelijke-randweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-007319-eindrapportage-mkba-westelijke-randweg-woerden.pdf
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