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RAADSVOORSTEL 
 
Datum: 4 december 2019  
19R.00979 
 
 

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 8 november 2019 tot en met 28 november 
2019 te behandelen zoals voorgesteld.  

 



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
08-11-2019 t/m 28-11-2019 

 

1 van 4 

# PUBLICATIE-
DATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  11-11-2019 
19r.00689 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan bedrijfsterrein ODB met 
planidentificatie  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

2.  11-11-2019 19.090935 Reactie buurtcomité Stichtse Meije 
inzake weghalen van de verlichting in de Meije  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

3.  11-11-2019 
19.090992 VNG ledenbrief inzake 
arbeidsvoorwaarden voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt - geactualiseerd gemeentelijk 
standpunt  

Voor kennisgeving aannemen 

4.  11-11-2019 19r.00885 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen VVD inzake overlast bezorgaso's  Voor kennisgeving aannemen 

5.  11-11-2019 
19.090962 Ferm Werk regionale 
raadsinformatiebrief en mijlpalenmonitor 
Utrechtse werktafel  

Voor kennisgeving aannemen 

6.  11-11-2019 
19r.00689 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan bedrijfsterrein ODB met 
planidentificatie  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

7.  12-11-2019 19.091119 Art. 42 vragen CU/SGP en D66 
inzake nut en noodzaak artikelen APV  

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

8.  13-11-2019 
19r.00760 Raadsvoorstel inzake verordening 
gegevensverstrekking basisregistratie personen 
Woerden 2019  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

9.  13-11-2019 
19r.00855 Raadsvoorstel inzake wijziging 
verordening jeugdhulp Gemeente Woerden 
2015  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

10.  13-11-2019 19.091208 GGDrU ledenbrief inzake zienswijze 
WSGO  

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

11.  13-11-2019 
19r.00879 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake voormalige 
schoollocaties Kamerik  

Voor kennisgeving aannemen 

12.  13-11-2019 
19r.00909 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake zwemveiligheid, 
zwemvaardigheid en schoolzwemmen  

Voor kennisgeving aannemen 

13.  13-11-2019 
19r.00894 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Woerdense VVD inzake 
Woerdense Courant voor iedereen  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  13-11-2019 
19r.00895 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake verbetering toezicht bij 
open water  

Voor kennisgeving aannemen 

15.  13-11-2019 
19r.00834 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake extra budget van 
kabinet voor jeugdzorg  

Voor kennisgeving aannemen 

16.  14-11-2019 
19.091307 Art. 42 vragen fractie bakker inzake 
effect nieuwe maximumsnelheid snelwegen op 
aanrijtijden ambulances  

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

17.  14-11-2019 19.091333 Stibbe zienswijze namens inwoners Ter afdoening in handen stellen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090935-reactie-buurtcomite-stichtse-meije-inzake-weghalen-van-de-verlichting-in-de-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090935-reactie-buurtcomite-stichtse-meije-inzake-weghalen-van-de-verlichting-in-de-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090992-vng-ledenbrief-inzake-arbeidsvoorwaarden-voor-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt-geactualiseerd-gemeentelijk-standpunt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090992-vng-ledenbrief-inzake-arbeidsvoorwaarden-voor-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt-geactualiseerd-gemeentelijk-standpunt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090992-vng-ledenbrief-inzake-arbeidsvoorwaarden-voor-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt-geactualiseerd-gemeentelijk-standpunt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090992-vng-ledenbrief-inzake-arbeidsvoorwaarden-voor-de-onderkant-van-de-arbeidsmarkt-geactualiseerd-gemeentelijk-standpunt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00885-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-overlast-bezorgaso-s.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00885-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-overlast-bezorgaso-s.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090962-ferm-werk-regionale-raadsinformatiebrief-en-mijlpalenmonitor-utrechtse-werktafel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090962-ferm-werk-regionale-raadsinformatiebrief-en-mijlpalenmonitor-utrechtse-werktafel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-090962-ferm-werk-regionale-raadsinformatiebrief-en-mijlpalenmonitor-utrechtse-werktafel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/x-19r-00689-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-bedrijfsterrein-odb-met-planidentificatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091119-art-42-vragen-cu-sgp-en-d66-inzake-nut-en-noodzaak-artikelen-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091119-art-42-vragen-cu-sgp-en-d66-inzake-nut-en-noodzaak-artikelen-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00760-raadsvoorstel-inzake-verordening-gegevensverstrekking-basisregistratie-personen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00760-raadsvoorstel-inzake-verordening-gegevensverstrekking-basisregistratie-personen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00760-raadsvoorstel-inzake-verordening-gegevensverstrekking-basisregistratie-personen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00855-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordening-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00855-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordening-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00855-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordening-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091208-ggdru-ledenbrief-inzake-zienswijze-wsgo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091208-ggdru-ledenbrief-inzake-zienswijze-wsgo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00879-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-voormalige-schoollocaties-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00879-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-voormalige-schoollocaties-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00879-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-voormalige-schoollocaties-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00909-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-zwemveiligheid-zwemvaardigheid-en-schoolzwemmen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00909-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-zwemveiligheid-zwemvaardigheid-en-schoolzwemmen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00909-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-zwemveiligheid-zwemvaardigheid-en-schoolzwemmen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00894-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-woerdense-courant-voor-iedereen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00894-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-woerdense-courant-voor-iedereen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00894-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-woerdense-courant-voor-iedereen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00895-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verbetering-toezicht-bij-open-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00895-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verbetering-toezicht-bij-open-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00895-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verbetering-toezicht-bij-open-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00834-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-extra-budget-van-kabinet-voor-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00834-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-extra-budget-van-kabinet-voor-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00834-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-extra-budget-van-kabinet-voor-jeugdzorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091307-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-nieuwe-maximumsnelheid-snelwegen-op-aanrijtijden-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091307-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-nieuwe-maximumsnelheid-snelwegen-op-aanrijtijden-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091307-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-nieuwe-maximumsnelheid-snelwegen-op-aanrijtijden-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091333-stibbe-zienswijze-namens-inwoners-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
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inzake ontwerp bestemmingsplan 
herontwikkelingslocatie Witt  

van het college en de raad 
informeren 

18.  14-11-2019 19.091022 Zienswijze inzake ontwerp 
bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt  

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

19.  14-11-2019 19u.24521 Aanmelding fractieassistent de heer 
Weijers  Voor kennisgeving aannemen 

20.  14-11-2019 19.091330 Uitspraak rechter inzake beroep mbt 
bestemmingsplan Tiendweg 3 Harmelen  Voor kennisgeving aannemen 

21.  14-11-2019 19.091326 VNG ledenbrief inzake 
samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars  Voor kennisgeving aannemen 

22.  14-11-2019 19.091328 VNG ledenbrief inzake mobiliteit  Voor kennisgeving aannemen 

23.  14-11-2019 
19r.00830 raadsinformatiebrief inzake 
ontwikkelagenda binnenstad woerden 2019-
2022  

Voor kennisgeving aannemen 

24.  14-11-2019 
19r.00935 Raadsinformatiebrief inzake 
aanvullende informatie bouwkundige gebreken 
dak Margrietschool, locatie Alpenstraat  

Voor kennisgeving aannemen 

25.  15-11-2019 
19r.00943 Beantwoording technische vragen 
over Verordening interferentiegebieden 
bodemenergiesystemen Woerden 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  18-11-2019 19.091452 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake nieuwe kavels aan de veste  

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

27.  19-11-2019 
19.091559 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
meer sluipverkeer door snelheidsverlaging 
snelwegen  

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

28.  19-11-2019 19.091491 Zienswijze inzake bezwaar tegen 
bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt  

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

29.  20-11-2019 
19r.00946 Raadsinformatiebrief inzake 
tussenrapportage haalbaarheidsonderzoek 
schuifruimte  

voor kennisgeving aannemen 

30.  20-11-2019 
19r.00890 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
laadpalen t.b.v. elektrische auto's  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  20-11-2019 19.091662 VNG ledenbrief inzake wijziging wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen  voor kennisgeving aannemen 

32.  21-11-2019 
19r.00837 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
beleid rondom bloeiende bermen  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  21-11-2019 19r.00820 Raadsinformatiebrief inzake 
opstellen nieuw parkeerbeleid  Voor kennisgeving aannemen 

34.  21-11-2019 19u.24461 brief verantwoording besteding 
fractiebudgetten 2018  Voor kennisgeving aannemen 

35.  21-11-2019 
19r.00937 Raadsinformatiebrief inzake 
ontwikkeling omgevingsvisie Gemeente 
Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

36.  21-11-2019 19r.00896 Raadsvoorstel inzake wijziging Doorgeleiden naar 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091333-stibbe-zienswijze-namens-inwoners-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091333-stibbe-zienswijze-namens-inwoners-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091022-zienswijze-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091022-zienswijze-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-24521-aanmelding-fractieassistent-de-heer-weijers-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-24521-aanmelding-fractieassistent-de-heer-weijers-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091330-uitspraak-rechter-inzake-beroep-mbt-bestemmingsplan-tiendweg-3-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091330-uitspraak-rechter-inzake-beroep-mbt-bestemmingsplan-tiendweg-3-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091326-vng-ledenbrief-inzake-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091326-vng-ledenbrief-inzake-samenwerking-gemeenten-en-zorgverzekeraars.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091328-vng-ledenbrief-inzake-mobiliteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00830-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelagenda-binnenstad-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00830-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelagenda-binnenstad-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00830-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelagenda-binnenstad-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00935-raadsinformatiebrief-inzake-aanvullende-informatie-bouwkundige-gebreken-dak-margrietschool-locatie-alpenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00935-raadsinformatiebrief-inzake-aanvullende-informatie-bouwkundige-gebreken-dak-margrietschool-locatie-alpenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00935-raadsinformatiebrief-inzake-aanvullende-informatie-bouwkundige-gebreken-dak-margrietschool-locatie-alpenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00943-beantwoording-technische-vragen-over-verordening-interferentiegebieden-bodemenergiesystemen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00943-beantwoording-technische-vragen-over-verordening-interferentiegebieden-bodemenergiesystemen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00943-beantwoording-technische-vragen-over-verordening-interferentiegebieden-bodemenergiesystemen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091452-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-nieuwe-kavels-aan-de-veste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091452-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-nieuwe-kavels-aan-de-veste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091559-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-meer-sluipverkeer-door-snelheidsverlaging-snelwegen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091559-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-meer-sluipverkeer-door-snelheidsverlaging-snelwegen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091559-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-meer-sluipverkeer-door-snelheidsverlaging-snelwegen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091491-zienswijze-inzake-bezwaar-tegen-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-091491-zienswijze-inzake-bezwaar-tegen-bestemmingsplan-herontwikkelingslocatie-witt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00946-raadsinformatiebrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00946-raadsinformatiebrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00946-raadsinformatiebrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00890-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-laadpalen-t-b-v-elektrische-auto-s.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00890-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-laadpalen-t-b-v-elektrische-auto-s.pdf
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parkeerverordening 2013  agendacommissie 

37.  21-11-2019 19r.00781 raadsvoorstel inzake vaststellen 
belastingverordeningen 2020  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

38.  22-11-2019 raadsvoorstel (19r.00826) kredietaanvraag 
aankoop Cattenbroekerdijk 1 te Woerden  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

39.  22-11-2019 
raadsvoorstel (19r.00847) bekrachtiging 
geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 
(19r.00826) betreffende kredietaanvraag  

Ingetrokken door college, op 27 
november is een aangepaste 
versie gepubliceerd 

40.  25-11-2019 
19r.00892 Raadsvoorstel inzake 
participatieproces afwegingskader 
hernieuwbare energieopwekking  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

41.  25-11-2019 19.091836 VRU kadernota begrotingsjaar 2021 
Veiligheidsregio Utrecht  

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

42.  25-11-2019 19.091868 Art. 42 vragen VVD inzake veilig 
oversteken bij de basisschool in Kamerik  

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

43.  25-11-2019 
19.091915 Art. 42 vragen D66 inzake 
gemeentepolis voor mensen met laag inkomen 
duurder  

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

44.  26-11-2019 19r.00811 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan de Pionier  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

45.  26-11-2019 19.091845 Reactie op brief gemeente met 
kenmerk 19u.24649  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

46.  27-11-2019 

19r.00847 Raadsvoorstel inzake bekrachtiging 
geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 
(19r.00826) betreffende kredietaanvraag 
aankoop grond  

Behandelen in 
Raadsvergadering van 4 
december 2019 

47.  27-11-2019 
19r.00889 Raadsinformatiebrief inzake start 
opstellen stedenbouwkundige visie 
stationsgebied Woerden  

Betrekken bij bijzondere avond 
van 28 november 2019 

48.  27-11-2019 19r.00901 Raadsvoorstel inzake brug Woerden-
West  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

49.  27-11-2019 
19r.00939 Raadsvoorstel inzake zienswijze 
lidmaatschap GGDrU van de 
werkgeversorganisatie WSGO  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

50.  27-11-2019 19.091937 Advies wijziging verordening WMO 
2015 - jeugdhulp 2015  

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

51.  27-11-2019 19.091925 Uitnodiging gesprek besluitvorming 
Blauwe Meije Zegveld  

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

52.  27-11-2019 19r.00912 Raadsinformatiebrief inzake 
doorontwikkeling SVMN  Voor kennisgeving aannemen 

53.  27-11-2019 
19r.00836 Raadsinformatiebrief inzake aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling 
Woerden, Montfoort, Stichtse Vecht en De 
Ronde Venen - 'veilig samen leven'  

Voor kennisgeving aannemen 

54.  28-11-2019 19.092061 Aanvulling op zienswijze inzake 
ontwerp bestemmingsplan De Pionier  

Betrekken bij politieke 'ochtend' 
van 7 december 2019 
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55.  28-11-2019 19r.00942 Raadsinformatiebrief inzake 
meerjarenperspectief Woerdens vastgoed  Voor kennisgeving aannemen 
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