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M-10 maart 2019 Omgevingsagenda Woerden De Weger motie R 01-11-2018

Verzoekt het College:

1. Een korte en krachtige Omgevingsagenda van Woerden te 

maken en deze voor 1 februari 2019 aan de raad voor te leggen;

2. De omgevingsagenda van Woerden actief uit te dragen naar 

regiogemeenten, de provincie, het Rijk en de inwoners van 

Woerden.

Raadsvoorstel is geagendeerd voor de Politieke avond van 11 april.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m4-08-motie-

omgevingsagenda-woerden.pdf

open

P-090 maart 2019 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel Becht begroting

De heer Brouwer (ChristenUnie-SGP) vraagt het college om een 

termijn te verbinden aan de aanlevering van actie P-090 (nota 

verbonden partijen).

Update 22/12: RIB 17R.01016 is op 19/12 aan de raad aangeboden. Het voorstel is 

na een ordevoorstel van de agenda verwijderd van de raadsvergadering van 25 

januari 2018 en komt terug in de nieuwe raadsperiode. Voorstel komt in december 

2018 in het college en daarna naar gemeenteraad. Raadsinformatiebrief 18R.00820 

met een procesvoorstel is op 15 januari 2019 door college vastgesteld en daarna 

naar gemeenteraad

programmabegroting 2017-2020 open

M-11 maart 2019 Inzicht in duurzame woonlasten Bolderdijk motie R 01-11-2018

Verzoekt het college

1. Bij het voorleggen van de heffingsverordening 2019 een 

onderbouwd voorstel te doen voor de hoogte van de 

afvalstoffenheffing in 2019 en de differentiatie van de 

verschillende categorieën teruggave bij minder vaak aanbieden 

van restafval;

2. In de communicatie naar de inwoners het verschil helder te 

maken van de lokale lastendruk voor inwoners die hun afval goed 

scheiden (en daarom minder vaak restafval aanbieden) en zij die 

dat nog niet doen;

3. Vanaf de begroting van 2020 dit inzicht steeds op te nemen in 

de begroting.

RIB 19R.00201 is op 6 maart 2019 aangeboden aan de raad.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m6-01-motie-inzicht-in-

duurzame-woonlasten.pdf

afgedaan

T-404 maart 2019 Poort van Woerden Noorthoek PA 11-10-2018

De raad wordt binnenkort meegenomen in de plannen voor de 

Poort van Woerden. Er loopt moment een verkenning. De raad zal 

hierover eind dit jaar of met een uitloop naar volgend jaar, een 

plan van aanpak ontvangen.

Themabijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 november 2018. In het eerste 

kwartaal 2019 zal een vervolg komen met de raad. In een werksessie zal dan een 

startnotitie worden aangeboden. 

afgedaan

T-004 maart 2019 Kader Sociaal Domein raadsvoorstel De Weger R 14-02-2019
Het raadsvoorstel is geagendeerd voor de Politieke avond van 28 maart 2019 en 

vervolgens voor de Politieke avond van 11 april 2019.
open

B-024 maart 2019
Herontwikkeling vrijkomende 

scholenlocaties Kamerik
RIB De Weger

Projectplan is op 19 maart vastgesteld in het College. De raad zal door middel van 

een RIB op de hoogte worden gebracht vwb de planning en keuzes
gewijzigd

M-14 maart 2019

Extra maatregelen tegen overlast en 

vernielingen rondom winkelcentrum 

Tournoysveld

raadsvoorstel Molkenboer R 14-02-2019

1. De raad op de kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel aan te 

bieden met extra maatregelen met als doel de onacceptabele 

situatie van overlast en vernielingen rondom het winkelcentrum 

Tournoysveld te stoppen;

2. De inzet van cameratoezicht binnen dit pakket van maatregelen 

expliciet als mogelijke maatregel te overwegen en de 

gemeenteraad inzicht te geven in de afweging die het college 

hierin op grond van de voornoemde wettelijke kaders maakt.

RIB 19R.00121 is op 20 maart 2019 aangeboden aan de raad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/14-

februari/20:00/motie-extra-maatregelen-tegen-

overlast-en-vernielingen-rondom-

winkelcentrum-tournoysveld.pdf

afgedaan

T-409 april 2019
Duurzaamheidsmaatregelen op 

schooldaken
RIB Becht R 22-11-2018

Wethouder Becht geeft aan een raadsinformatiebrief te sturen 

inzake duurzaamheidsmaatregelen op schooldaken en de 

gehouden inventarisatie over dit onderwerp bij schoolbesturen.

In maart 2019 wordt de raad middels een RIB geinformeerd over het onderwerp 

duurzaamheidsmaatregelen op schooldaken.
open

B-021 april 2019 Afvalvrije scholen RIB De Weger

Het is een onderwerp dat landelijk speelt, maar waar gemeenten wettelijk niet aan 

kunnen doen. Doorvoor is een wetswijziging nodig. Rijkswaterstaat is hier mee bezig. 

Naar verwachting wordt eind Q 1 of  begin Q2 een Rib naar de gemeenteraad

open

M-09 april 2019 Betere afvalscheiding De Weger motie R 01-11-2018

Verzoekt het college:

1. Actief contact te zoeken met vve’s en GroenWest om deze te 

activeren het voor hun bewoners van met name hoogbouw 

makkelijker te maken hun gft-afval gescheiden aan te bieden en 

de uitkomsten van de pilot op de Van Slingelandtlanen hierbij te 

betrekken;

2. De haalbaarheid van het recyclen van luiers en 

incontinentiemateriaal voor de gemeente Woerden (opnieuw) te 

onderzoeken en de financiële en praktische gevolgen in kaart te 

brengen;

3. Toe te werken naar een situatie waarin voor heel Woerden het 

papier huis-aan-huis wordt opgehaald, waar mogelijk in 

samenwerking met maatschappelijke organisaties of scholen;

4. Voor 1 april 2019 zijn bevindingen aan de raad terug te 

koppelen.

De gemeenteraad wordt hierover in het eerste kwartaal van 2019 geinformeerd.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m4-05-motie-betere-

afvalscheiding.pdf

open

B-030 april 2019

Communicatieplan respijtzorg voor 

inwoners, mantelzorgers en professionals, 

uitbreiding van het aanbod 

RIB De Weger
Er is een start gemaakt met het communicatieplan, in maart vinden er nog een aantal 

gesprekken plaats. De raad wordt in april middels een RIB geinformeerd. 
open
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B-035 april 2019 Verbetering participatietrajecten RIB Molkenboer

Na het uitdenken van een nieuwe vormgeving van het participatietraject, starten wij 

dit najaar met een eerste pilot. Dit is de reconstructie van De Eem en De Zaan in 

woerden. Na afronding van het participatietraject word  middels een rapportage het 

college/de Raad op de hoogte gebracht van conclusies. 

open

T-372 april 2019 Renovatie stadhuis RIB Bolderdijk C 21-11-2017
- Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond de 

verbouwing van het stadhuis op te zullen stellen.

Deel 1 is in week 47 van 2017 ingelost. Deel 2 (eindevaluatie) volgt in de loop van 

2019.
open

T-411 april 2019
Startnotities proces warmteplan en proces 

afwegingskader Energie-opwek
raadsvoorstel De Weger PA 13-12-2018

De startnotities m.b.t. 1) Proces Warmteplan en 2) Proces 

Afwegingskader Energie-opwek zullen april 2019 ter 

besluitvorming aan de raad worden aangeboden.

open

P-111 april 2019
Verkeersveiligheid wielerbaan voorstel 

WTC / sportpark Cromwijck
RIB Noorthoek 19-09-17

"Daarom gaat de wethouder op 21 september naar WTC om te 

horen wat precies hun plannen zijn. Daarna zal bekeken worden of 

deze plannen uitgevoerd kunnen worden en zo ja wanneer. Over 

de uitkomst hiervan zal de wethouder de raad dan informeren."

Update 19-12: er is nog geen relevante informatie door WTC aangeleverd. De 

verwachting is dat de raad in april / mei goed en volledig over dit onderwerp 

geïnformeerd kan worden.

Update 13-04: de gemeente heeft nog geen nieuwe informatie van WTC ontvangen. 

WTC heeft haar plannen voor de wielerbaan en de toegang tot de parkeerplaats in de 

vergadering van het Sportoverleg van 15 januari 2018 toegelicht. Zodra WTC contact 

opneemt met de gemeente en er relevante ontwikkelingen te melden zijn, zal de raad 

geïnformeerd worden.

Update 13-11: Wethouder Noorthoek is in oktober 2018 op bezoek geweest bij WTC. 

WTC heeft haar plannen voor de wielerbaan en de toegang tot de parkeerplaats 

toegelicht. De gemeente heeft toen eveneens een nadere uitwerking en financiële 

onderbouwing van de plannen ontvangen. Deze zullen ambtelijk en bestuurlijk 

worden getoetst. Uiterlijk april 2019 zal de raad hierover geïnformeerd worden.

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Inge

komen-brieven/17r-00754-rib-beantwoording-

schriftelijke-vragen-ex-artikel-40-rvo-van-de-

vvd-inzake-verkeersproblematiek-op-

sportpark-cromwijck-merged.pdf

open

P-132 mei 2019
Stand van zaken evaluatie betalen voor 

bouw- en sloopafval
RIB De Weger

In de RIB 18R.00636 n.a.v. art 42 vragen van het CDA over inleveren van bouw- en 

sloopafval op de milieustraat is aangegeven dat de evaluatie in 2019 plaats zal 

vinden , zodat het nieuwe beleid over een periode van één jaar geëvalueerd kan 

worden. Ook T-375 ("De wethouder zegt toe aanvullende controlemogelijkheden voor 

de herkomst van bouw- en sloopafval te onderzoeken.) wordt hierin meegenomen.

open

T-353 mei 2019
Openstaande vraag: terugkoppeling 

ondertekening Klimaatverbond 2015
RIB De Weger toezegging R 02-10-2017

Vraag om terugkoppeling na ondertekening Klimaatverbond (RIB 

15R.00742)
RIB is in voorbereiding en wordt in tweede kwartaal 2019 verwacht.

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Inge

komen-stukken/15r-00742-rib-ondertekening-

parijs-verklaring-klimaatverbond-merged.pdf
open

M-08 mei 2019
Inzet duurzaamheidsambassadeurs voor 

innovatie
motie R 01-11-2018

Verzoekt het college:

- De inzet van de duurzaamheidsambassadeurs niet uitsluitend te 

richten op wat er op dit moment mogelijk is om te verduurzamen;

- Te onderzoeken hoe nieuwe ontwikkelingen en innovaties 

toegepast kunnen worden in de Woerdense wijken en 

dorpskernen.

In het raadsvoorstel 19R.00158 met startnotities dat op 26 maart door college is 

vastgesteld en daarna naar gemeenteraad gaat, is een alinea opgenomen om de 

raad te informeren.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m4-04-motie-inzet-

duurzaamheidsambassadeurs-voor-

innovatie.pdf

open

M-16 mei 2019 Motie Bomen in beeld RIB Bolderdijk motie R 07-03-2019

verzoekt het College om:

1. Een overzicht te geven van de locaties en het aantal bomen die 

sinds 1 november 2018 zijn gekapt, de reden van kap en het plan 

voor herplant.

2. Elk jaar voorafgaand aan het ‘kapseizoen’ de raad te voorzien 

van informatie over plannen van kap en herplant.

3. Het bomenbeheerplan voor 1 juli aan de raad voor te leggen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/07-

maart/20:00/motie-bomen-in-beeld-1.pdf
toegevoegd

T-380 mei 2019 Evaluatie hondenuitloopveldje RIB Bolderdijk C 18-01-2018

Wethouder Ten Hagen zegt toe een korte evaluatie op te stellen 

naar aanleiding van de voltooiing van het laatste honden-

uitloopveldje.

In het voorjaar van 2019 wordt het laatste veldje gerealiseerd. Hierna volgt een korte 

evaluatie in de vorm van een RIB.
open

T-391 mei 2019 Evaluatie aanpak teckelfokkerijen Bolderdijk R 20-09-2018

De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt geinformeerd over 

de keuze voor bestuursdwang, de evaluatie van het 

dierenwelzijnsbeleid en genomen maatregelen n.a.v. deze casus.

In een Rib zal de raad worden geinformeerd over de uitkomst van de evaluatie met 

de NVWA, politie, gemeente en ODRU en zal er ingegaan worden op de keuze ‘’last 

onder dwangsom’’ dan wel ‘’bestuursdwang’’ en het dierenwelzijnsbeleid. Gelet op 

het feit dat er niet eerder dan eind dit jaar met de NVWA geevalueerd kan worden 

vanwege het strafrechtelijk onderzoek waarin ze zitten, kunnen wij de Rib niet eerder 

aanleveren dan Q1 2019.

open

T-403 mei 2019 Ontwikkelingskader Middelland raadsvoorstel Noorthoek
PA 11-10-2018

PA 18-10-2018

- De raad mogelijk dit jaar of begin 2019 een raadsvoorstel 

ontvangt over het fonds / reserve Volkshuisvesting 

Ontwikkelingsvisie Middelland (zie ook: het raadsbesluit van 22 

juni 2017.

- Wethouder Noorthoek zegt toe naar aanleiding van de vragen 

over leegstand gebouwen Middelland en huisvesting 

arbeidsmigranten dat de raad een actieplan (visie) ontvangt over 

Middelland.

Op 23 november 2018 heeft Raad besloten over bijdrage vanuit Reserve 

Volkshuisvesting naar in te stellen Reserve Gebiedsfonds Middelland. Op 7 februari 

is de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwerp-structuurvisie. Na de 

terinzagelegging zal deze via het college ter behandeling aan de Raad worden 

aangeboden. Voorstel voor besluitvorming is tijdens de Raad van 13 juni 2019. 

Onderdeel van de structuurvisie is ook de Nota Reserve Gebiedsfonds Middelland.

open

T-408 mei 2019 Laaggeletterdheid RIB Becht PA 18-10-2018
Wethouder Becht zegt toe dat de raad In het tweede kwartaal van 

2019 een raadsinformatiebrief ontvangt over laaggeletterdheid.

In mei 2019 wordt de raad middels een RIB geinfomeerd over het onderwerp 

laaggeletterdheid
open

P-017 mei 2019 Cultuurvisie 2019 raadsvoorstel Becht PA 15-11-2018 In mei 2019 wordt de gemeenteraad geinformeerd. open
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T-001 mei 2019 MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf raadsvoorstel Bolderdijk PA 29-11-2018

De portefeuillehouder zegt toe dat: 

- Vanaf het MPG 2019 een samenvatting met daarbij de 

belangrijkste conclusies zal worden bijgevoegd; 

- MPG’s in het vervolg vóór vaststelling van de 

programmabegroting ter vaststelling door de gemeenteraad 

kunnen worden behandeld, rekening houdend met voorafgaande 

behandeling in Het Beeld + Het Debat.

Wordt in kwartaal 2 van 2019 verwacht en verwerkt open

T-393 mei 2019 Actualiteiten milieu en luchtkwaliteit RIB De Weger
R 04-10-2018

R 01-11-2018

• Wethouder De Weger zegt toe n.a.v. een vraag over actie T-290 

en het Plan gezonde samenleving de raad nog te informeren over 

milieu en luchtkwaliteit.

• Wethouder De Weger zegt toe dat hij de raad informeert over de 

stand van zaken rond geluidsproblematiek en luchtkwaliteit en 

daarbij op motie M2-01 uit de begrotingsraad en de motie van 

februari 2018 zal reageren

Er wordt een projectplan opgesteld voor het uitvoeren van deze toezegging. 

Toelichting wordt verwacht in juni 2019.
open

M-05 mei 2019
Monitoren effecten transformatie Sociaal 

Domein
motie R 01-11-2018

draagt het college op:

- Te inventariseren welke sturingsinformatie er beschikbaar is om 

inzicht te krijgen in effecten van de transformatie van het sociaal 

domein op de tevredenheid, duur en doelmatigheid van de 

ingezette ondersteuningstrajecten.

- In gesprek te gaan met de raad over welke sturingsinformatie 

nodig is voor welke doeleinden en de manier waarop deze 

sturingsinformatie kan worden ingezet om de effecten van de 

transformatie te monitoren.

- Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette 

maatregelen hebben op de tevredenheid van de inwoners over de 

ontvangen ondersteuning;

- Te monitoren en inzichtelijk te maken welk effect de ingezette 

maatregelen hebben op de duur van de ondersteuningstrajecten 

van de inwoners;

- Te monitoren en inzichtelijk te maken in hoeverre de versterking 

van de voorliggende voorzieningen gepaard gaat met een afname 

van de vraag naar maatwerkvoorzieningen;

- Over de resultaten van het bovenstaande te rapporteren op de 

reguliere momenten in de planning & controlcyclus.

De gemeenteraad wordt in mei 2019 hierover tijdens informatieavond geinformeerd.
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m3-02-motie-monitoren-

effect-transformatie-sociaal-domein.pdf

open

B-023 mei 2019 Vierjarig project 'groen doet goed' RIB Weger
4/10: Het college wordt verzocht om de raad te infomeren over de 

afdoening van deze actie.
juni 2019 RIB over inhoud project 2019 Groen doet Goed open

M-72 mei 2019 Motie Romeinse schepen in Woerden Noorthoek motie R 04-10-2018
Een werkgroep verricht onderzoek. Zodra meer bekend wordt de raad geinformeerd. 

In iedergeval een terugkoppeling in Q2

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen

/Gemeenteraad/2018/04-oktober/20:00/motie-

romeinse-schepen-in-woerden.pdf
open

T-003 mei 2019 Bouwen buiten de rode contouren De Weger PA 10-1--2019

Wethouder De Weger zegt toe dat in het voorjaar een startnotitie 

aan de raad wordt voorgelegd of themabijeenkomst wordt 

georganiseerd over bouwen buiten de rode contouren. 

Voorstel wordt voorbereid en raad wordt in Q2 geinformeerd. open

M-03 mei 2019 Verbeteren fietsroutes schoolkinderen motie R 01-11-2018

Verzoekt het college om:

1. Bij de uitwerking van de verkeersvisie te onderzoeken hoe het 

autoverkeer binnen Harmelen beter verspreid kan worden om de 

veiligheid van de fietsroutes voor de schoolgaande kinderen te 

verbeteren.

2. Bij het opstellen van een fietsplan te onderzoeken in welke 

mate de Haanwijk autovrij gemaakt kan worden op die tijden die 

aansluiten bij de aankmst en vertrektijden van de scholen (met 

uitzondering van aanwonenden, net zoals de Breeveld);

3. Te onderzoeken in welke mate de Groenendaal opengesteld 

kan worden voor autoverkeer om aan te sluiten op de randweg of 

om een aansluiting van de Oude Kerkweg op de randweg te 

realiseren.

4. Te onderzoeken of na de realisatie van de brug bij de 

Harmelerwaard om het kassengebied te ontsluiten, de 

Harmelerwaard zelf kan worden aangepast waarbij de auto te gast 

is (net zoals de Zandweg in de Meern).

5. De gevraagde onderzoeken in het kader van het fietsplan 

parallel te laten lopen aan de uitwerking van de verkeersvisie.

Wordt meegenomen in uitwerking verkeersvisie. Termijn zoals uitwerking 

verkeersvisie. Strategienota wordt dit voorjaar opgesteld en zal rond mei aan de raad 

aangeboden worden. Daarna volgt de invulling van het MVP

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m2-06-motie-verbeteren-

veiligheid-fietsroutes-schoolkinderen.pdf

open

M-76 mei 2019 Zit- en speelelementen op het Kerkplein Becht motie R 19-12-2018

1. In overleg met stakeholders en met participatie van inwoners te 

komen tot een inrichting van het Kerkplein met zit- en 

speelelementen, waarbij inspiratie gevonden kan worden bij onze 

partnerstad Steinhagen.

2. Dit mee te nemen in het opstellen van en de uitvoering van het 

Actieplan Woerden Vestingstad.

Wordt meegenomen in opstellen van actieprogramma binnenstad. Naar verwachting 

eind Q2 of begin Q3
open
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M-75 mei 2019 Plastic afval op evenementen De Weger motie R 19-12-2018

1. Met zoveel mogelijk organisatoren van evenementen in de 

gemeente Woerden het gesprek aan te gaan om te komen tot 

alternatieven voor het gebruik van plastic wegwerpbekers;

2. Hierbij de expertise van externe partijen zoals bijvoorbeeld 

Green Events  te gebruiken;

3. Naast de plastic afvalstroom ook te bekijken of andere 

afvalstromen geminimaliseerd, en in de toekomst voorkomen, 

kunnen worden,

open

T-398 juni 2019 Olie en gaswinning Bolderdijk PA 18-10-2018
Wethouder De Weger zegt toe een raadsinformatiebrief over olie- 

en gaswinning aan de raad te sturen. 
RIB is in voorbereiding en wordt in tweede kwartaal 2019 verwacht. open

T-397 juni 2019 Preventieve maatregelen asbest Weger PA 18-10-2018
Wethouder De Weger zegt toe het belang van het nemen van 

preventieve maatregelen rond asbest aan te kaarten bij de OdrU.

Er is afstemming tussen ODRU en gemeente over reguliere inzet mbt asbest. 

Woerden stelt op het moment dat hier middelen voor beschikbaar komen een plan 

asbest op, inclusief preventieve maatregelen. Lead ligt bij VTH gemeente. Voor 2019 

is hier geen budget voor beschikbaar gesteld.  Voornemen dit in Begroting 2020 plek 

te geven.

open

M-18 juni 2019
Motie Halfjaarlijkse rapportage 

Woningbouw Woerden
RIB R 28-03-2019

Verzoekt het college:

- Uiterlijk 10 juni een op dat moment huidige stand van zaken te 

geven rondom de verschillende bouwprojecten in Woerden, 

uitgewerkt per bouwproject.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/21-

maart/20:00/motie-halfjaarlijkse-rapportage-

woningbouw-woerden-2.pdf

toegevoegd

P-092 juni 2019
Verkeersontsluiting kassengebied 

Harmelerwaard
RIB Noorthoek begroting

In RIB 18R.00035 is de stand van zaken weergegeven. In de RIB is toegezegd dat 

zodra er meer informatie bekend is over grondverwerving en het tracé er een nieuwe 

RIB naar de Raad gaat. Naar verwachting zal dit in de loop van het voorjaar van 

2019 zijn. In het najaar van 2018 zijn verkeerstellingen uitgevoerd en varianten nader 

uitgewerkt t.b.v. tracéafweging. In januari 2019 is het onderzoek naar de  varianten 

afgerond. De planning is om in het eerste kwartaal 2019 een voorstel voor een 

voorkeurstracé aan het college voor te leggen. Tevens wordt in het eerste kwartaal 

2019 afronding van verwerving van het perceel verwacht.

programmabegroting 2017-2020 open

P-129 juni 2019 Kinderraad RIB Molkenboer I 07-12-2017 De RIB wordt in Q2 aangeboden aan de raad. gewijzigd

T-410 juni 2019
Onderzoek OZB-tariefswijziging 

vrijwilligersorganisaties
RIB Bolderdijk PA 13-12-2018

De raad uiterlijk wordt in maart 2019 geinformeerd over de 

gevolgen van een OZB-tariefswijziging voor 

vrijwilligersorganisaties.

De voorgestelde wetswijziging roept veel vragen op (ook bij de VNG), die niet 

eenvoudig te beantwoorden zijn. Het toepassen van de mogelijkheid van 

tariefdifferentiatie op basis van de voorgestelde wettekst brengt risico's met zich mee 

en kan leiden tot juridische procedures.  De komende tijd worden de risico's in beeld 

gebracht. De ontwikkelingen op het gebied van het amendement Omtzigt worden 

gevolgd, maar het is te vroeg om een besluit hierin te nemen. Eind tweede kwartaal 

komen we hier op terug.

open

P-016 juni 2019 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel Bolderdijk begroting

Door wijziging van het college is er bijstelling en extra onderzoek t.b.v. van het plan 

noodzakelijk is. Om de Raad een goed beeld te geven van het vervolgproces en de 

planning tot aan de afronding wordt er een RIB voorbereid die in november 2018 aan 

de Raad zal worden aangeboden. Prognose voor de afronding van het beleidsplan is 

eind Q2 van 2019. Beleidsplan zal middels voorstel worden aangeboden aan de 

Raad. 

programmabegroting 2017-2020 open

T-007 juni 2019 Plan van aanpak ondermijning RIB Molkenboer PA 07-02-2019

 Het plan van aanpak voor ondermijning komt in het tweede 

kwartaal van 2019 naar de raad toe en kan worden toegelicht in 

een themabijeenkomst.

open

T-006 juni 2019 Evaluatiecriteria inzet BOA's RIB Molkenboer PA 07-02-2019

De burgemeester zegt toe in het tweede kwartaal van 2019 een 

raadsinformatiebrief te sturen met evaluatiecriteria voor de inzet 

van de BOA’s, mede in relatie tot het gebiedsgericht werken. 

open

M-13 juni 2019
Evaluatie DVO ambtelijke samenwerking 

Woerden-Oudewater
Becht motie R 17-01-2019

1. Om op korte termijn een evaluatie uit te laten voeren van de 

DVO door een onafhankelijke deskundige externe organisatie, 

vanuit het perspectief van de gemeente Woerden als 

opdrachtnemer, met het doel te komen tot leer- en verbeterpunten.

2. Daarbij de volgende vragen mee te nemen:

a. Wat is de meer-/minderwaarde van de samenwerking tot op 

heden en welke verbeteringen zijn gewenst met focus op de 

optimalisatie van de werkprocessen voor de (ambtelijke) 

organisatie? Graag deze op hoofdlijnen kwantificeren (financieel) 

en kwalificeren; 

b. Hoe zijn  de onafhankelijke bevoegd- en verantwoordelijkheden 

beleidsvoorbereiding (dubbelfuncties ambtenaren en secretaris en 

controller) en besluitvorming van het college van B&W van 

Woerden (gezamenlijke B&W overleggen) geborgd? 

c. Welke belangrijke risico’s zijn er te onderkennen?

3. Om na te gaan hoe de klant Oudewater de dienstverlening 

ervaart. 

juni 2019 wordt de raad geinformeerd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/17-

januari/20:00/motie-kaders-evaluatie-dvo-

ambtelijke-samenwerking-woerden-

oudewater.pdf

open
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M-04 juni 2019 Rookvrije generatie Woerden motie R 01-11-2018

Verzoekt het college:

- Toe te treden tot de Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief 

van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds);

- En zich in dit kader integraal in te spannen (Volksgezondheid, 

Onderwijs en Sport) voor het bevorderen van een rookvrije leefstijl 

van de inwoners en een gezonde leefomgeving;

- De ambitie om het aantal rookvrije verenigingen te laten groeien 

zeker niet bij 12 te laten stoppen;

- Bij het junioverleg 2019 te rapporteren over zowel inzet als 

resultaat.

In juni 2019 wordt de gemeenteraad geinformeerd
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m3-01-motie-rookvrije-

generatie-woerden.pdf

open

T-396 juni 2019
Externe inhuur opnemen in jaarrekening 

2018
PA 18-10-2018

Wethouder Bolderdijk zegt toe te bezien of het mogelijk is om in 

de volgende jaarrekening op te nemen in welke mate extern is 

ingehuurd.

Wordt in de Jaarrekening meegenomen. open

M-01 juni 2019 Ondersteuning inwonersinitiatieven motie R 01-11-2018

Verzoekt het college: In de gemeentelijke organisatie een centraal 

punt (initiatievenloket) te organiseren dat inwonerinitiatieven 

coördineert en begeleidt. Dit omvat:

-Het in kaart brengen van alle initiateven en dit online inzichtelijk 

maken.

-Het bieden van hulp aan inwoners om een goed projectplan te 

schrijven.

-Het hebben van een vaste contactpersoon die de coördinatie 

intern begeleidt.

Inmiddels is een start gemaakt met dit onderwerp, verschillende platforms worden 

hierin meegenomen, dit vergt enige tijd, verwachting is de raad in juni te kunnen 

informeren.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m2-04-motie-ondersteuning-

inwonerinitiatieven.pdf

open

M-12 juni 2019 Ouden Huis motie R 01-11-2018

Verzoekt het college:

- Het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers en intensief 

mee te denken met hen bij het zoeken naar een geschikte locatie 

voor het realiseren van deze voor Woerdense ouderen zeer 

gewenste en nieuwe woonvorm.

- de mogelijkheid van deze en mogelijke andere bijzondere 

woonvormen voor ouderen en andere groeperingen met 

specifieke woonwensen op te nemen in de woonvisie.

Op 29 november 2018 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen Het Oudenhuis en 

wethouder De Weger. In dit gesprek zijn verschillende mogelijke locaties besproken. 

Afgewogen wordt op welke locatie een dergelijk initiatief het beste gerealiseerd kan 

worden. Dit woonconcept wordt opgenomen in de herijkte Woonvisie in het eerste 

half jaar van 2019. Op 13 februari 2019 heeft een tweede gesprek met Het 

Oudenhuis plaatsgevonden met  wethouder De Weger en de projectleider 

Snellerpoort om te onderzoeken op welke locatie een woonconcept zoals het 

Oudenhuis gerealiseerd zou kunnen worden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m6-03-motie-ouden-huis.pdf
open

M-15 september 2019
Motie afwegingscriteria 

onderzoekslocaties schuifruimte
raadsvoorstel Noorthoek motie R 07-03-2019 zie motie open

M-17 september 2019
Moties toevoegen onderzoekslocaties Van 

Ooijen en Werklint schuifruimte
R 07-03-2019

Verzoekt het College:

1. De locaties Van Ooijen en Werklint,  mee te nemen in het 

onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;

2. Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 

locaties te onderzoeken;

3. Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een 

informatiebijeenkomst te organiseren;

4. Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken 

bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te 

verminderen en/of compenseren;

5. Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de 

gemeenteraad voor besluitvorming.

open

M-31 september 2019
Verkeersvisie: fietsverkeer 

Steinhagenseweg
RIB Noorthoek motie R 29-10-2015

Binnen de projectgroep Snellerpoort wordt gewerkt aan een collegevoorstel waar op 

basis van een verkeerskundig afwegingskader in combinatie met overige ruimtelijke 

en economische argumenten wordt besloten op welke wijze fietsers in de toekomst 

de Steinhagenseweg moeten kruizen.  Wanneer hier een besluit over genomen is, 

wordt de raad hier middels een RIB over geïnformeerd. In het hele dorp is een 

enquete verspreid. De uitkomsten van de avond alsmede de enquete worden 

vrewerkt in een projectplan. Het projectplan zal in het tweede kwartaal van 2019 

worden besproken in het college waarna het ter kennisgeving wordt aangeleverd bij 

de raad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2015/29-

oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-

plus-aankondiging-amendementen-en-

moties/m-2-motie-fietsverkeer-

steinhagenseweg.pdf

gewijzigd

P-200 september 2019 Bomenbeheerplan/groenblauw beheerplan Bolderdijk open

T-271 september 2019 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel De Weger toezegging R 21-04-2016

Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal het 

college overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van 

Kempensingel. Dit is mede afhankelijk van de planvorming met 

o.a. de stichtingen Landgoed Bredius en Hofstede Batestein van 

het centrumgebied.

De planvorming van de stichting Landgoed Bredius heeft nog onvoldoende 

opgeleverd. Door conflicterende belangen binnen de externe projectgroep heeft de 

stichting nog geen plan opgeleverd. 

open

T-405 september 2019 Programmabegroting 2020-2023 raadsvoorstel
PA 18-10-2018

R 19-12-2018

- Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het percentage 

tijdbesteding van de BOA’s wordt opgenomen in de begroting als 

resultaatverplichting (net als bij de toezichthouders).

- Wethouder Bolderdijk zegt toe te kijken of het mogelijk is om in 

de volgende begroting en het raadsvoorstel inzake de 

belastingverordeningen een passage op te nemen over de 

waardebepaling en -ontwikkeling van woningen in Woerden. 

Wordt meegenomen/verwerkt in de Begroting 2020 open

5 van 6

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/Algemene-Beschouwingen-plus-aankondiging-amendementen-en-moties/m-2-motie-fietsverkeer-steinhagenseweg.pdf


Langetermijnagenda Woerden

29-03-2019

M-06 september 2019 Dementievriendelijke gemeente motie R 01-11-2018

Verzoekt het college:

1. Met betrokken instanties, organisaties en vrijwilligers (zoals 

bijvoorbeeld het Alzheimercafé) te onderzoeken wat nodig is om 

te waarborgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen 

deelnemen aan deze samenleving en welke ondersteuning 

hiervoor eventueel nodig is.

2. in kaart te brengen hoe zij nu en in de toekomst de rol van de 

gemeente ziet in het ondersteunen van inwoners van de 

gemeente Woerden met (beginnende) dementie.

3. De raad binnen afzienbare tijd te informeren over de uitkomsten 

van het onderzoek.

Dit onderwerp loopt gelijk met de opgave Ouderen langer thuis. Volgens de planning 

wordt hier in maart 2019 mee gestart. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2018/01-

november/16:00/m3-04-motie-

dementievriendelijke-gemeente.pdf

open

P-202 november 2019
Beleidsplannen wegen, gladheid en 

verlichting
Bolderdijk open

T-005 december 2019
Tussenevaluatie Integraal Veiligheidsplan 

2019-2020
RIB Molkenboer PA 07-02-2019

De burgemeester zegt toe om eind 2019, begin 2020 een 

tussenevaluatie van het IVP aan de raad te bieden, in samenhang 

met de veiligheidscijfers. Daarin wordt ook meegenomen de stand 

van zaken rond de integraliteit van het beleid en de samenhang 

met andere gemeentelijke domeinen.

open

M-74 januari 2020
Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig 

bij ontwikkeling Snellerpoort
De Weger motie R 19-12-2018

1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de 

ambitie te laten zijn.

2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen 

gemaakt moeten worden ten opzichte van traditionele bouw, in te 

zetten op het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het 

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare 

ruimte de ambitie te laten zijn.

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument 

Snellerpoort naar bestemmingsplan.  Naar verwachting wordt het bestemmingsplan 

begin 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.

open

M-73 januari 2020
Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling 

Snellerpoort
De Weger motie R 19-12-2018

1. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort ervoor te zorgen dat het 

vanaf de eerste oplevering van woningen mogelijk is om vanuit de 

wijk zo gemakkelijk mogelijk naar het station te fietsen en te 

wandelen;

2. De uitwerking en financiering van een toekomstige 

verkeerssituatie op de Steinhagenseweg waarbij auto- en 

fietsverkeer elkaar gescheiden kan passeren op de kortst 

mogelijke termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;

3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de 

mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te 

geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;

4. De ontwikkeling van Snellerpoort zo vorm te geven dat het 

gebruik van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar 

vervoer, fiets en deelauto gebruik wordt gestimuleerd, en het bezit 

en gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd;

5. Daarvoor benodigde afwijkingen van geldend parkeerbeleid c.q. 

parkeernormen mogelijk te maken in vigerende en op te stellen 

bestemmingsplannen.

Ad1) De aanleg van het fietspad tussen het station en Roche start in maart 2019. 

Ad 2): De projectgroep Poort van Woerden is bezig met de mobiliteitsanalyse Poort 

van Woerden; onderdeel hiervan is een onderzoek naar de fietsverbinding 

Steinhagenseweg. De resultaten hiervan worden (in concept) in mei 2019 

verwacht.Financiering en uitwerking van de verbinding volgen daarna.

Ad 3): In 2019 wordt de stedenbouwkundige visie Stationsgebied opgesteld. De 

mogelijkheid voor een extra toegang naar de perrons aan de kant van Snellerpoort 

wordt daarbij verkend. 

Ad 4) en 5): Deze onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het 

ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het 

bestemmingsplan begin 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.
open

P-109 april 2020
Motie tarieven buitensport: bespreekstuk 

harmonisatiemodel
raadsvoorstel Noorthoek motie R 02-10-2017

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s 

voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de 

kosten voor buitensportverenigingen de komende jaren niet 

stijgen;

d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze 

wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Komend jaar wordt er naar de onderlinge verhouding van de gebruikerstarieven 

gekeken, maar in totaal worden ze niet hoger. Komend jaar komen we tot een model 

zodat we om kunnen gaan met eventuele nadelige gevolgen van de aanpassing van 

de btw regeling. Tot 2021 staat er geen vervanging van kunstgrasvelden in de 

planning. Er zal in Q2 van 2020 een besluit genomen worden over de norm voor het 

toe te passen infill-materiaal.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2017/02-

oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-

sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf

open

P-201 december 2020
Beheerplannen wegen, gladheid en 

verlichting
Bolderdijk open

M-19 geen termijn
Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie 

Harmelen
R 28-03-2019

Verzoekt het college:

- Voor 2019 de prioriteit voor woningbouw in Harmelen te leggen 

bij de ontwikkeling van 20 kleine tot middelgrote 

koopappartementen op de Raadhuislaanlocatie.

- Bij de aanbesteding voor woningbouw aan de Raadhuislaan in 

Harmelen het actief betrekken van toekomstige bewoners door de 

ontwikkelaar en van de criteria te laten zijn.

- Het aanbestedingsproces voortvarend op te pakken conform het 

proces zoals gehanteerd bij de Mauritshof.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/21-

maart/20:00/motie-woningbouw-

raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf

toegevoegd

6 van 6

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf

