
Raadsvoorstel 
 

 
1 van 4 

Datum: 22 februari 2019 
19R.00186 
 

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 9 februari 2019 tot en met 21 februari 2019 te 
behandelen zoals voorgesteld. 
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# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 12-02-2019 

18r.00543 rv integraal veiligheidsplan (ivp) 2019-

2022 en uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-

2020  

Behandelen in de raadsvergadering van 14 

februari (stukken zijn aagepast n.a.v. de 

Politieke Avond van 7 februari) 

2 12-02-2019 
19r.00104 rib voortgang duurzame renovatie 

gemeentehuis woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

3 13-02-2019 
19.002831 gemeente rheden brief inzake motie 

kinderpardon  

Voor kennisgeving aannemen 

4 13-02-2019 
19.002973 ggd regio utrecht inzake bestuursagenda 

2019-2023  

Voor kennisgeving aannemen 

5 13-02-2019 
19r.00105 rv bekrachtiging geheimhouding stukken 

inzake tijdelijke sluiting bedrijfspanden  

Behandelen in de raadsvergadering van 14 

februari 2019 (hamerstuk) 

6 13-02-2019 
19r.00127 rv bekrachtiging geheimhouding twee 

bijlagen inzake raadsvoorstel schuifruimte  

Behandelen in de raadsvergadering van 14 

februari 2019 (hamerstuk) 

7 13-02-2019 
19.002678 burgerbrief voorstel cpo initiatief ecodorp 

- wijk van 30 woningen  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college 

8 13-02-2019 

19.002670 brief vereniging groen van maas en waal 

inzake klacht betreffende de gemeentelijke 

organisatie of een medewerker  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college 

9 13-02-2019 

19.002921 raad van state inzake 

coördinatieregeling bestemmingsplan geestdorp 4 

en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college 

10 13-02-2019 
19.002874 art. 42 vragen inwonersbelangen inzake 

renovatie slotenbuurt zegveld  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college en de raad informeren 

11 13-02-2019 
19.002901 art. 42 vragen lijstvanderdoes inzake 

definitief ontwerp westdampark  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college en de raad informeren 

12 14-02-2019 
19r.00145 rib beantwoording art. 42 vragen fractie 

bakker inzake de voortuin van woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

13 14-02-2019 
19r.00096 rib stand van zaken crematorium 

woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

14 14-02-2019 
19r.00093 rib beantwoording vragen art. 42-vragen 

fractie bakker inzake duurzaamheid en veiligheid  

Voor kennisgeving aannemen 

15 14-02-2019 19r.00126 rv startnotitie poort van woerden  

Behandelen op de Politieke Avond van 14 

maart 2019 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00543-rv-integraal-veiligheidsplan-ivp-2019-2022-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2019-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00543-rv-integraal-veiligheidsplan-ivp-2019-2022-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2019-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00543-rv-integraal-veiligheidsplan-ivp-2019-2022-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2019-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00104-rib-voortgang-duurzame-renovatie-gemeentehuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00104-rib-voortgang-duurzame-renovatie-gemeentehuis-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002831-gemeente-rheden-brief-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002831-gemeente-rheden-brief-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002973-ggd-regio-utrecht-inzake-bestuursagenda-2019-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002973-ggd-regio-utrecht-inzake-bestuursagenda-2019-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00105-rv-bekrachtiging-geheimhouding-stukken-inzake-tijdelijke-sluiting-bedrijfspanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00105-rv-bekrachtiging-geheimhouding-stukken-inzake-tijdelijke-sluiting-bedrijfspanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00127-rv-bekrachtiging-geheimhouding-twee-bijlagen-inzake-raadsvoorstel-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00127-rv-bekrachtiging-geheimhouding-twee-bijlagen-inzake-raadsvoorstel-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002678-burgerbrief-voorstel-cpo-initiatief-ecodorp-wijk-van-30-woningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002678-burgerbrief-voorstel-cpo-initiatief-ecodorp-wijk-van-30-woningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002670-brief-vereniging-groen-van-maas-en-waal-inzake-klacht-betreffende-de-gemeentelijke-organisatie-of-een-medewerker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002670-brief-vereniging-groen-van-maas-en-waal-inzake-klacht-betreffende-de-gemeentelijke-organisatie-of-een-medewerker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002670-brief-vereniging-groen-van-maas-en-waal-inzake-klacht-betreffende-de-gemeentelijke-organisatie-of-een-medewerker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002921-raad-van-state-inzake-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002921-raad-van-state-inzake-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002921-raad-van-state-inzake-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002874-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002874-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002901-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-definitief-ontwerp-westdampark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002901-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-definitief-ontwerp-westdampark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00145-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-voortuin-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00145-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-voortuin-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00096-rib-stand-van-zaken-crematorium-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00096-rib-stand-van-zaken-crematorium-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00093-rib-beantwoording-vragen-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-duurzaamheid-en-veiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00093-rib-beantwoording-vragen-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-duurzaamheid-en-veiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00126-rv-startnotitie-poort-van-woerden.pdf
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16 15-02-2019 19.003036 burgerbrief inzake bezwaren 'voortuin 2'  

Desgevraagd betrekken bij agendapunt 

'Aanwijzing locaties 

haalbaarheidsonderzoek schuifruimte en 

vestiging voorkeursrecht Wvg' op de 

Politieke avond van 21 februari 

17 15-02-2019 
19.002959 art. 42 vragen inzake houtstook en 

houtrook  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college en de raad informeren 

18 15-02-2019 
19r.00053 rib voorkeursalternatief verkenningsfase 

meijekade (deel1)  

Voor kennisgeving aannemen 

19 15-02-2019 
19r.00053 rib voorkeursalternatief verkenningsfase 

meijekade (deel2)  

Voor kennisgeving aannemen 

20 15-02-2019 
19r.00053 rib voorkeursalternatief verkenningsfase 

meijekade (deel3)  

Voor kennisgeving aannemen 

21 15-02-2019 
19r.00053 rib voorkeursalternatief verkenningsfase 

meijekade (deel4)  

Voor kennisgeving aannemen 

22 19-02-2019 
19.003303 art. 42 vragen fractie bakker inzake 

regionale energie strategie  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college en de raad informeren 

23 19-02-2019 
19.003308 brief vng inzake manifest van de 

utrechtse gemeenten  

Voor kennisgeving aannemen 

24 19-02-2019 
19.003309 brief bestuur dorpsplatform harmelen 

inzake aanwijzing locaties bedrijventerreinen  

Voor kennisgeving aannemen 

25 19-02-2019 
19.003306 brief blauwe meije inzake stukken mbt 

weigering omgevingsvergunning meije 300  

Desgewenst betrekken bij raadsvoorstel 

'Weigeren verklaring van geen bedenkingen 

in verband met de weigering 

omgevingsvergunning Meije 300' op de 

Raadsvergadering van 7 maart 

26 19-02-2019 
19.003303 art. 42 vragen fractie bakker inzake 

regionale energie strategie  

Ter afdoening in handen stellen van het 

college en de raad informeren 

27 20-02-2019 

19.003357 brief groene buffer inzake agendapunt 

aanwijzing locaties nader onderzoek schuifruimte 

en vestiging voorkeursrecht  

Voor kennisgeving aannemen 

28 21-02-2019 
19r.00146 rv benoeming lid raad van toezicht 

minkema college  

Behandelen in de raadsvergadering van 7 

maart 2019 (hamerstuk) 

29 21-02-2019 
19r.00166 rv startnotitie regionale 

omgevingsagenda lopikerwaard  

Behandelen op de Politieke Avond van 14 

maart 2019 

30 21-02-2019 19r.00074 rv begrotingswijziging ten behoeve van Behandelen op de Politieke Avond van 14 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003036-burgerbrief-inzake-bezwaren-voortuin-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002959-art-42-vragen-inzake-houtstook-en-houtrook.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002959-art-42-vragen-inzake-houtstook-en-houtrook.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00053-rib-voorkeursalternatief-verkenningsfase-meijekade-deel4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003303-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003303-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003308-brief-vng-inzake-manifest-van-de-utrechtse-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003308-brief-vng-inzake-manifest-van-de-utrechtse-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003309-brief-bestuur-dorpsplatform-harmelen-inzake-aanwijzing-locaties-bedrijventerreinen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003309-brief-bestuur-dorpsplatform-harmelen-inzake-aanwijzing-locaties-bedrijventerreinen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003306-brief-blauwe-meije-inzake-stukken-mbt-weigering-omgevingsvergunning-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003306-brief-blauwe-meije-inzake-stukken-mbt-weigering-omgevingsvergunning-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003303-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003303-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003357-brief-groene-buffer-inzake-agendapunt-aanwijzing-locaties-nader-onderzoek-schuifruimte-en-vestiging-voorkeursrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003357-brief-groene-buffer-inzake-agendapunt-aanwijzing-locaties-nader-onderzoek-schuifruimte-en-vestiging-voorkeursrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003357-brief-groene-buffer-inzake-agendapunt-aanwijzing-locaties-nader-onderzoek-schuifruimte-en-vestiging-voorkeursrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00146-rv-benoeming-lid-raad-van-toezicht-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00146-rv-benoeming-lid-raad-van-toezicht-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00166-rv-startnotitie-regionale-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00166-rv-startnotitie-regionale-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00074-rv-begrotingswijziging-ten-behoeve-van-de-bestuursopdracht.pdf
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de bestuursopdracht  maart 2019 

31 21-02-2019 

19.003495 brief ministerie bzk aanvulling op 

circulaire invoering nieuwe rechtspositiebesluit 

decentrale politieke ambtsdragers - overgangsrecht 

ict  

Ter afdoening in handen stellen van het 

Presidium en de raad informeren 

32 21-02-2019 19r.00148 rib teckelfokkerij 'de vliegende kiep'  Voor kennisgeving aannemen 

33 21-02-2019 
19r.00069 rib inzamelresultaten van restafval en 

herbruikbare grondstoffen 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

34 21-02-2019 

19r.00109 rib beantwoording art. 42-vragen 

inwonersbelangen inzake renovatie slotenbuurt 

zegveld  

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00074-rv-begrotingswijziging-ten-behoeve-van-de-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003495-brief-ministerie-bzk-aanvulling-op-circulaire-invoering-nieuwe-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-overgangsrecht-ict.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003495-brief-ministerie-bzk-aanvulling-op-circulaire-invoering-nieuwe-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-overgangsrecht-ict.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003495-brief-ministerie-bzk-aanvulling-op-circulaire-invoering-nieuwe-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-overgangsrecht-ict.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003495-brief-ministerie-bzk-aanvulling-op-circulaire-invoering-nieuwe-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers-overgangsrecht-ict.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00148-rib-teckelfokkerij-de-vliegende-kiep.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00069-rib-inzamelresultaten-van-restafval-en-herbruikbare-grondstoffen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00069-rib-inzamelresultaten-van-restafval-en-herbruikbare-grondstoffen-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00109-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00109-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00109-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf

