
 
1 van 5 

 

Datum: 29 mei 2019  

19R.00470 

 

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 mei 2019 tot en met 28 mei 2019 te behandelen 
zoals voorgesteld. 
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# 
Publicatie-
datum 

Omschrijving Behandelvoorstel 

1 08-05-2019 
19r.00301 raadsvoorstel zienswijzen jaarstukken 2018, 
begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en 
beleidsplan 2020-2023 vru  

Behandelen op de Politieke Avond van 16 
mei 2019 

2 08-05-2019 
19r.00303 beantwoording art. 42 vragen christenunie-
sgp inzake exploitatie hofstede batestein  

Voor kennisgeving aannemen 

3 08-05-2019 
19r.00287 raadsinformatiebrief stand van zaken 
onderzoeken diepe en ultradiepe aardwarmte utrecht  

Voor kennisgeving aannemen 

4 09-05-2019 
19r.00348 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 
vragen lijstvanderdoes inzake verhuur 
brandweerkazernes  

Voor kennisgeving aannemen 

5 09-05-2019 
19r.00132 raadsinformatiebrief advies naar aanleiding 
van de pilot gebiedsgericht werken 2018 - 2019  

Behandelen op de Bijzondere avond van 23 
mei 2019 

6 09-05-2019 
19r.00290 raadsvoorstel zienswijze op de concept 
begroting 2020 ferm werk  

Behandelen op de Politieke Avond van 16 
mei 2019 

7 09-05-2019 
19r.00358 raadsvoorstel energielandschap rijnenburg 
en reijerscop gemeente utrecht  

Behandelen op de Politieke avond van 16 
mei 2019 

8 09-05-2019 
19r.00281 raadsinformatiebief jaarrekening en 
jaarverslag ferm werk 2018  

Behandelen op de Politieke Avond van 16 
mei 2019 (desgewenst betrekken bij 
raadsvoorstel begroting Ferm Werk 2020) 

9 09-05-2019 
19r.00336 raadsvoorstel zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2020 ggdru  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

10 09-05-2019 
19r.00354 raadsvoorstel financiële stukken 
omgevingsdienst regio utrecht (odru)  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

11 09-05-2019 
19.010314 artikel 42 vragen fractie bakker inzake 
parkeren dorpsstraat harmelen  

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

12 09-05-2019 
19r.00274 raadsinformatiebrief huis-aan-huis 
inzamelen van oud papier  

Voor kennisgeving aannemen 

13 09-05-2019 
19r.00344 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 
vragen cda en christenunie-sgp inzake ondersteuning 
bode huwelijksvoltrekkingen  

Voor kennisgeving aannemen 

14 09-05-2019 
19r.00361 raadsinformatiebrief beantwoording art. 42 
vragen christenunie-sgp inzake woningbouw in en voor 
kamerik  

Voor kennisgeving aannemen 

15 13-05-2019 
19.010442 werkgroep knnv stichting hollandse 
landschap inzake bloemrijke bermen inzaaien langs 
steinhagenseweg  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

16 13-05-2019 
19.010387 burgerbrief inzake toekomst woning i.v.m. 
voorgenomen bouw gildebrug  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

17 13-05-2019 
19.010386 burgerbrief inzake overlast door recreatie 
meer van annecy  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

18 13-05-2019 
19.010516 dorpsplatform harmelen inzake zienswijze 
woonvisie 2040 herziening gemeente woerden  

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

19 13-05-2019 
19.010383 vng ledenbrief inzake uitnodiging alv 5 juni 
2019  

Voor kennisgeving aannemen 

20 13-05-2019 
19.010384 burgerbrief inzake project 'de schuldige 
plekken' in woerden, i.h.k.v. 4 en 5 mei  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00301-raadsvoorstel-zienswijzen-jaarstukken-2018-begrotingswijziging-2019-begroting-2020-en-beleidsplan-2020-2023-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00301-raadsvoorstel-zienswijzen-jaarstukken-2018-begrotingswijziging-2019-begroting-2020-en-beleidsplan-2020-2023-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00301-raadsvoorstel-zienswijzen-jaarstukken-2018-begrotingswijziging-2019-begroting-2020-en-beleidsplan-2020-2023-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00303-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-exploitatie-hofstede-batestein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00303-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-exploitatie-hofstede-batestein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00287-raadsinformatiebrief-stand-van-zaken-onderzoeken-diepe-en-ultradiepe-aardwarmte-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00287-raadsinformatiebrief-stand-van-zaken-onderzoeken-diepe-en-ultradiepe-aardwarmte-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00348-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verhuur-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00348-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verhuur-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00348-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verhuur-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00132-raadsinformatiebrief-advies-naar-aanleiding-van-de-pilot-gebiedsgericht-werken-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00132-raadsinformatiebrief-advies-naar-aanleiding-van-de-pilot-gebiedsgericht-werken-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00290-raadsvoorstel-zienswijze-op-de-concept-begroting-2020-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00290-raadsvoorstel-zienswijze-op-de-concept-begroting-2020-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00358-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop-gemeente-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00358-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop-gemeente-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00281-raadsinformatiebief-jaarrekening-en-jaarverslag-ferm-werk-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00281-raadsinformatiebief-jaarrekening-en-jaarverslag-ferm-werk-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00336-raadsvoorstel-zienswijze-op-de-ontwerpbegroting-2020-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00336-raadsvoorstel-zienswijze-op-de-ontwerpbegroting-2020-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00354-raadsvoorstel-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00354-raadsvoorstel-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010314-artikel-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeren-dorpsstraat-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010314-artikel-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeren-dorpsstraat-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00274-raadsinformatiebrief-huis-aan-huis-inzamelen-van-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00274-raadsinformatiebrief-huis-aan-huis-inzamelen-van-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00344-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-christenunie-sgp-inzake-ondersteuning-bode-huwelijksvoltrekkingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00344-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-christenunie-sgp-inzake-ondersteuning-bode-huwelijksvoltrekkingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00344-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-christenunie-sgp-inzake-ondersteuning-bode-huwelijksvoltrekkingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00361-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-woningbouw-in-en-voor-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00361-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-woningbouw-in-en-voor-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00361-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-woningbouw-in-en-voor-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010442-werkgroep-knnv-stichting-hollandse-landschap-inzake-bloemrijke-bermen-inzaaien-langs-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010442-werkgroep-knnv-stichting-hollandse-landschap-inzake-bloemrijke-bermen-inzaaien-langs-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010442-werkgroep-knnv-stichting-hollandse-landschap-inzake-bloemrijke-bermen-inzaaien-langs-steinhagenseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010387-burgerbrief-inzake-toekomst-woning-i-v-m-voorgenomen-bouw-gildebrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010387-burgerbrief-inzake-toekomst-woning-i-v-m-voorgenomen-bouw-gildebrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010386-burgerbrief-inzake-overlast-door-recreatie-meer-van-annecy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010386-burgerbrief-inzake-overlast-door-recreatie-meer-van-annecy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010516-dorpsplatform-harmelen-inzake-zienswijze-woonvisie-2040-herziening-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010516-dorpsplatform-harmelen-inzake-zienswijze-woonvisie-2040-herziening-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010383-vng-ledenbrief-inzake-uitnodiging-alv-5-juni-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010383-vng-ledenbrief-inzake-uitnodiging-alv-5-juni-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010384-burgerbrief-inzake-project-de-schuldige-plekken-in-woerden-i-h-k-v-4-en-5-mei.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010384-burgerbrief-inzake-project-de-schuldige-plekken-in-woerden-i-h-k-v-4-en-5-mei.pdf
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21 14-05-2019 
19.010562 stichting de groene buffer inzake reactie op 
conceptversie woerden woont, woonvisie woerden 
2019-2024  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

22 14-05-2019 
19.010563 belangenvereniging toekomst tuinderij 
groot inzake reactie op concept woonvisie woerden 
2019-2024  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

23 14-05-2019 19.010066 (rib) rapportage q1 2019 ferm werk  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

24 14-05-2019 
19.010545 stichting nhk inzake rapport 'basis voor 
beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2019-2030'  

Voor kennisgeving aannemen 

25 14-05-2019 
19.010546 burgerbrief inzake klacht aanpassing bord 
bij het gardameer  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

26 14-05-2019 19.010551 petitie red de bijn  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

27 15-05-2019 
19.010596 burgerbrief inzake weigeren gemachtigde 
procedures de blauwe meije  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college (het stuk is i.v.m. de aard van de 
brief niet gepubliceerd) 

28 15-05-2019 
19.010644 art. 42 vragen inwonersbelangen inzake 
drijvende zonnepanelen en energie uit water  

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

29 15-05-2019 
19.010648 motie hoeksche waard inzake onderzoek 
laagfrequent geluid windturbines  

Voor kennisgeving aannemen 

30 15-05-2019 
19r.00332 raadsinformatiebrief haagbeuk op de jan 
steenstraat  

Voor kennisgeving aannemen 

31 15-05-2019 

19r.00364 rib beantwoording art. 42 vragen 
inwonersbelangen inzake kostenverdeling tussen 
woerden en oudewater ingeval 
organisatieontwikkeling  

Voor kennisgeving aannemen 

32 15-05-2019 
19r.00379 rib beantwoording art. 42 vragen vvd inzake 
woningbouwlocatie de pionier  

Voor kennisgeving aannemen 

33 15-05-2019 
19r.00368 rib beantwoording art. 42 vragen 
lijstvanderdoes energiekosten voedselbank woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

34 15-05-2019 
19r.00338 rib beantwoording art. 42 vragen fractie 
bakker inzake brandveiligheid zonnepanelen  

Voor kennisgeving aannemen 

35 15-05-2019 
19r.00390 rib beantwoording art. 42 vragen sterk 
woerden inzake reconstructie slotenbuurt zegveld  

Behandelen op de Politieke Avond van 16 
mei 2019 bij raadsinformatiebrief 
reconstructie Slotenbuurt Zegveld - 
tegenvallers bij de uitvoering (desgewenst 
betrekken) 

36 15-05-2019 
19r.00341 rib beantwoording art. 42-vragen STERK 
Woerden inzake windturbines en zonnevelden 
Rijnenburg  

Behandelen op de Politieke Avond van 16 
mei 2019 bij raadsvoorstel zienswijze 
energielandschap Reijerscop/Rijnenburg 
(desgewenst betrekken) 

37 15-05-2019 
19.010651 participatieraad woerden inzake 
aanbevelingen na bezoeken aangeboden dagbesteding 
diverse instellingen te woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

38 16-05-2019 
19r.00367 raadsvoorstel 
dienstverleningsovereenkomst oudewater - woerden 
(dvo)  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

39 16-05-2019 19.010995 raad van state inzake uitspraak beroep Ter afdoening in handen stellen van het 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010562-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-conceptversie-woerden-woont-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010562-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-conceptversie-woerden-woont-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010562-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-conceptversie-woerden-woont-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010563-belangenvereniging-toekomst-tuinderij-groot-inzake-reactie-op-concept-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010563-belangenvereniging-toekomst-tuinderij-groot-inzake-reactie-op-concept-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010563-belangenvereniging-toekomst-tuinderij-groot-inzake-reactie-op-concept-woonvisie-woerden-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010066-rib-rapportage-q1-2019-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010545-stichting-nhk-inzake-rapport-basis-voor-beleid-houtrookoverlast-en-luchtkwaliteit-2019-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010545-stichting-nhk-inzake-rapport-basis-voor-beleid-houtrookoverlast-en-luchtkwaliteit-2019-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010546-burgerbrief-inzake-klacht-aanpassing-bord-bij-het-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010546-burgerbrief-inzake-klacht-aanpassing-bord-bij-het-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010551-petitie-red-de-bijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010596-burgerbrief-inzake-weigeren-gemachtigde-procedures-de-blauwe-meije-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010596-burgerbrief-inzake-weigeren-gemachtigde-procedures-de-blauwe-meije-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010644-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-drijvende-zonnepanelen-en-energie-uit-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010644-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-drijvende-zonnepanelen-en-energie-uit-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010648-motie-hoeksche-waard-inzake-onderzoek-laagfrequent-geluid-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-010648-motie-hoeksche-waard-inzake-onderzoek-laagfrequent-geluid-windturbines.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00332-raadsinformatiebrief-haagbeuk-op-de-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00332-raadsinformatiebrief-haagbeuk-op-de-jan-steenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00364-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-kostenverdeling-tussen-woerden-en-oudewater-ingeval-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00364-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-kostenverdeling-tussen-woerden-en-oudewater-ingeval-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00364-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-kostenverdeling-tussen-woerden-en-oudewater-ingeval-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00364-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-kostenverdeling-tussen-woerden-en-oudewater-ingeval-organisatieontwikkeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00379-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-woningbouwlocatie-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00379-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-woningbouwlocatie-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00368-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-energiekosten-voedselbank-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00368-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-energiekosten-voedselbank-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00338-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-brandveiligheid-zonnepanelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00338-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-brandveiligheid-zonnepanelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00390-rib-beantwoording-art-42-vragen-sterk-woerden-inzake-reconstructie-slotenbuurt-zegveld.pdf
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bestemmingsplan oudelandseweg 44 en 
omgevingsvergunning  

college 

40 16-05-2019 
19.010954 art. 42 vragen progressief woerden inzake 
dagbesteding  

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

41 16-05-2019 
19r.00413 raadsinformatiebrief varende historische 
verhalen  

Voor kennisgeving aannemen 

42 16-05-2019 
19r.00389 rib beantwoording art. 42 vragen vvd inzake 
datalek van Samen Veilig Midden Nederland  

Voor kennisgeving aannemen 

43 16-05-2019 
19r.00347 rib beantwoording art. 42 vragen 
progressief woerden inzake overgang welzijn woerden 
naar hart voor woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

44 16-05-2019 
19.011015 vng ledenbrief inzake voortgang 
samenwerken aan water  

Voor kennisgeving aannemen 

45 17-05-2019 
19R.00328 raadsvoorstel initiatief planontwikkeling 
Wagenstraat  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

46 17-05-2019 19.011025 kalsbeek collge publieksverslag 2018  Voor kennisgeving aannemen 

47 20-05-2019 19r.00260 rv strategienota verkeersvisie 2030  Doorgeleiden naar de agendacommissie 

48 20-05-2019 
19.011149 hoeksche waard motie onderzoek 
laagfrequent geluid windturbines n.a.v. petitie 
dorpsvereniging filopopers  

Voor kennisgeving aannemen 

49 21-05-2019 
19r.00339 raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2019 
(voorheen juni overleg)  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

50 21-05-2019 
19.011069 raad van state inzake beroep 
coördinatieregeling bp geestdorp en 
omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

51 21-05-2019 
19.011250 art. 42 vragen inwonersbelangen inzake 
overlast in de flessenhas van harmelen  

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

52 21-05-2019 
19.011271 burgerbrief inzake schuifruimte en 
verkeersafwikkeling woerden west  

Voor kennisgeving aannemen 

53 22-05-2019 19r.00411 rib staat van woerden  
Behandelen op de Bijzondere Avond van 
23 mei 2019 

54 22-05-2019 
19.011342 vng ledenbrief - inzake oprichting 
werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)  

Voor kennisgeving aannemen 

56 23-05-2019 

19r.00307 raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding 
bijlage jaarschijven bij het meerjarenperspectief 
grondbedrijf 2019 (mpg 2019) en de kredietaanvraag 
2019 - 2020  

Behandelen op de Raadsvergadering van 6 
juni 

57 23-05-2019 
19.011436 biz vereniging stadshart woerden inzake 
verzoek om parkeerplaatsen terug in binnenstad na 
renovatie westdampark  

Desgewenst betrekken bij raadsvoorstel 
'Parkeren Westdampark-Oostsingel in 
Woerden' op de Raadsvergadering van 6 
juni 

58 23-05-2019 
19r.00385 raadsvoorstel huisvestingsverordening regio 
utrecht 2019, gemeente woerden  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

59 23-05-2019 

19r.00309 raadsvoorstel vaststelling 
meerjarenperspectief grondbedrijf 2019 (mpg 2019), 
bijlage jaarschijven bij het mpg 2019 en 
kredietaanvraag 2019 - 2020  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 
(geheime bijlagen zijn in te zien bij de 
griffie) 
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60 23-05-2019 
19.011512 vng ledenbrief inzake bekendmaking 
ontbreken tegenkandidaten vng bestuur en 
commissies  

Voor kennisgeving aannemen 

61 23-05-2019 
19r.00384 rib beantwoording art. 42 vragen vvd inzake 
verkeerveiligheid rembrandtlaan  

Voor kennisgeving aannemen 

62 23-05-2019 

19r.00304 rib beantwoording art. 42 vragen 
lijstvanderdoes inzake verzoek tot realisatie van 
voetgangersoversteekplaats (vop) op de rembrantlaan 
ter hoogte van perceel 100  

Voor kennisgeving aannemen 

63 23-05-2019 
19r.00340 raadsinformatiebrief vervolgproces 
regionale omgevingsagenda lopikerwaard  

Voor kennisgeving aannemen 

64 24-05-2019 
19.011546 art. 42 vragen cu-sgp inzake afvoeren van 
afval stadserf  

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

65 27-05-2019 
19.011650 wijkplatform schilderskwartier inzake 
bezwaar wijkplatform schilderskartier tegen besluit 
kappen haagbeuk aan de jan steenstraat in woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

66 27-05-2019 19.011710 burgerbrief inzake bezwaar tegen gildebrug  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

67 27-05-2019 
19.011684 zienswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan van teylingenweg in kamerik 
(omgevingsvergunning olo4039781)  

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

68 27-05-2019 

19r.00417 raadsinformatiebrief gunning aan st. 
buurtwerk betreffende projectleider voor de 
organisatie van buurtverbinders (sociale innovatie 
motor) in de periode van 1 mei 2019 tot en met 31 
december 2020  

Voor kennisgeving aannemen 

69 27-05-2019 
19.011711 motie gemeente bunschoten inzake 
ambulante handel  

Voor kennisgeving aannemen 

70 28-05-2019 
19.011639 un women nederland inzake verzoek 
deelname orange the world campagne  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

71 28-05-2019 
19.011788 burgerbrief inzake minder procedures 
tegen de blauwe meije  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college (het stuk is i.v.m. de aard van de 
brief niet gepubliceerd) 

72 28-05-2019 
19.011787 burgerbrief inzake bezwaar besluit 
bestemmingsplan meije 300  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college (het stuk is i.v.m. de aard van de 
brief niet gepubliceerd) 

73 28-05-2019 
19.011733 vng ledenbrief inzake moties alv en overleg 
kabinet obv motie stevige structurele afspraken sociaal 
domein ii  

Voor kennisgeving aannemen 

74 28-05-2019 
19.011821 vng ledenbrief inzake resultaat gesprekken 
vng en kabinet over tekorten sociaal domein  

Voor kennisgeving aannemen 
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