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Raadsvoorstel 

 

Datum: 1 april 2019 
19R.00276 

 
Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

 
 
 

 
 
de voorzitter, de griffier, 

 

  
 
V.J.H. Molkenboer drs. M.J.W. Tobeas 

Voorgesteld besluit 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 16 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 te 
behandelen zoals voorgesteld. 



2 van 4 

 

 

 
# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 18-03-2019 
19.005816 initiatiefvoorstel CDA 
inzake  routekaart energietransitie  Doorgeleiden naar de agendacommissie 

2  
18-03-2019 

19.005783 brief recreatieschap 
stichtse  groenlanden inzake reactie op 
zienswijzen  uitgangspunten begroting sgl 
2020  

 
Voor kennisgeving aannemen 

3  
18-03-2019 

19.005772 ledenbrief vng inzake  bekendmaking 
invulling vacaures vng bestuur  en commissies en 
openstelling nieuwe  vacatures  

 
Voor kennisgeving aannemen 

 
4 19-03-2019 19r.00235 rib Voortgang duurzame 

renovatie  gemeentehuis Woerden  Voor kennisgeving aannemen 

 
5 20-03-2019 19r.00180 rv omgevingsagenda woerden  Behandelen op de Politieke avond van 

11 april 2019 

6 20-03-2019 19r.00134 rv vaststellen ontwerp-begroting 
avu  2020 en begrotingswijziging 2019  Doorgeleiden naar de agendacommissie 

7 20-03-2019 19.006093 art. 42 vragen cda inzake beheer 
en  onderhoud brandweerkazernes  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

8 20-03-2019 19.006094 art. 42 vragen cusgp 
inzake  wijziging productgroepen sociaal 
d i   

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

9 20-03-2019 19r.00095 rib evaluatie koeiemart 2018  Voor kennisgeving aannemen 

10  20-03-2019 
19r.00121 rib maatregelen die worden 
genomen  om het veiligheidsgevoel te vergroten 
rondom  winkelcentrum tournoysveld  

 
Voor kennisgeving aannemen 

11 20-03-2019 19r.00210 rib beantwoording art. 42 
vragen  cusgp woningbouw kamerik  Voor kennisgeving aannemen 

12  20-03-2019 
19r.00229 rib beantwoording art. 42 
vragen  progressief woerden cultuurhistorie en 
ecologie  op gespannen voet in de singel  

 
Voor kennisgeving aannemen 

13 20-03-2019 19r.00238 rib beantwoording art. 42 
vragen  fractie bakker regionale energie 
strategie  

Voor kennisgeving aannemen 

14 21-03-2019 19.006016 brief stichting hofstede 
batestein  inzake jaarverslag 2018  Voor kennisgeving aannemen 

15 22-03-2019 19r.00198 rv invulling rekenkamerfunctie  Doorgeleiden naar agendacommissie 

16 26-03-2019 19r.00194 rv res  Behandelen op de Politieke avond van 28 
maart 

17 26-03-2019 19.006452 ledenbrief vng inzake voortgang 
klimaatakkoord  Voor kennisgeving aannemen 

 
18 27-03-2019 19r.00244 rib valpreventie  Voor kennisgeving aannemen 

19 27-03-2019 19r.00221 rib inzamelen luiers en 
incontinentiemateriaal  Voor kennisgeving aannemen 

 
20 27-03-2019 19.006569 motie gemeente halderberge inzake 

problematiek cbr  Overlaten aan individuele fracties 
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21 
27-03-2019 19.006538 brief wijkplatform molenvliet inzake 

bezwaar proces schuifruimte  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

22 27-03-2019 19.006539 art. 42 vragen cusgp inzake exploitatie 
brediusboerderij  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

23 
27-03-2019 

19.006518 art. 42 vragen fractie bakker inzake 
onzekerheid voortbestaan van het molukse 
ontmoetingsgebouw ''sinar maluku''  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

 
24 27-03-2019 19.006520 art. 42 vragen cda inzake fietsveiligheid 

steinhagenseweg  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

25 27-03-2019 19.006537 art. 42 vragen progressief woerden inzake 
singel als veilig zwemwater  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

 
26 27-03-2019 19.006459 brief snel b.v. inzake zienswijze ontwerp 

structuurvisie middelland-noord  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

27 27-03-2019 19.006516 brief stichting dorpsplatform rijnoevers 
inzake verkeersvisie 2030 en aanleg rijnbrug  Voor kennisgeving aannemen 

28 27-03-2019 19r.00248 rib livegang cumulus  Voor kennisgeving aannemen 

 
29 27-03-2019 

19r.00246 rib beantwoording art. 42 vragen vvd 
inzake onafhankelijk onderzoek naar waterstof in het 
schilderskwartier  

Voor kennisgeving aannemen 

 
30 28-03-2019 

19.006655 brief bijzondere ambtenaren van de 
burgerlijke stand inzake zorgen en bezwaren 
gewijzigde werkzaamheden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

31 28-03-2019 19.006698 zienswijze st. antonius ziekenhuis inzake 
ontwerp-structuurvisie middelland noord  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

32 28-03-2019 19.006676 burgerbrief inzake oproep actie tegen 
houtstook  Voor kennisgeving aannemen 
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