
Raadsvoorstel 
 
 
 
Datum: 3 juli 2019 
19R.00561 
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de voorzitter, de griffier, 

 

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

  

Voorgesteld besluit 
 

- de ingekomen stukken over de periode van 21 juni 2019 tot en met 3 juli 2019 te 
behandelen zoals voorgesteld. 



 
# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 
21-06-2019 brief stichting achmea rechtsbijstand inzake verzoek 

om handhaving groenstrook cattenbroekerplas  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

2 
24-06-2019 19.082185 burgerbrief inzake aardgasvrij 

schilderskwartier 2030  
Voor kennisgeving aannemen (het stuk is 
i.v.m. de aard van de brief niet gepubliceerd) 

3 
25-06-2019 19.082417 stichting 'laat woerden niet zakken' 

inzake reactie op startnotitie res-u16  
Desgewenst betrekken bij de bespreking van 
de startnotitie RES (september 2019) 

4 
25-06-2019 19.082362 burgerbrief inzake geen antwoord 

rolstoeltoegankelijkheid  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

5 
26-06-2019 19.082477 vng ledenbrief inzake aangepaste 

modelverordening kwaliteit vth omgevingsrecht  Voor kennisgeving aannemen 

6 
26-06-2019 19.082479 vng inzake modelverordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (vth)  Voor kennisgeving aannemen 

7 
26-06-2019 19u.13693 commissie bezwaarschriften inzake 

jaarverslag 2018  Voor kennisgeving aannemen 

8 
26-06-2019 19r.00445 rib inzake rapportage kpi archiefzorg 2018 

gemeente woerden  Voor kennisgeving aannemen 

9 
26-06-2019 

19r.00454 rib beantwoording art. 42 vragen 
christenunie-sgp inzake afvoeren van afval op 

d f  
Voor kennisgeving aannemen 

10 26-06-2019 19r.00522 rib beantwoording art. 42 vragen fractie 
bakker inzake conclusies rekenkamer nijmegen n.a.v. 

  

Voor kennisgeving aannemen 

11 
26-06-2019 19r.00423 rib inzake aanpak laaggeletterdheid en 

taalachterstanden in de gemeente woerden  Voor kennisgeving aannemen 

12 
27-06-2019 19r.00486 rib plan van aanpak ruimtelijk economisch 

perspectief en programma  
Behandelen in werkgroep REP op 27 juni 
2019 

13 
27-06-2019 19r.00519 rib beantwoording schriftelijke vragen art. 

42 Fractie Bakker inzake kosten duurzame renovatie 
   

Voor kennisgeving aannemen 

14 
01-07-2019 19.082605 vng ledenbrief loga inzake nadere 

uitwerking akkoord reparatie flo-overgangsrecht 
   

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

15 
01-07-2019 19.082657 ggd regio utrecht inzake vastgesteld 

begroting 2020  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

16 
02-07-2019 19.082899 art. 42 vragen fractie bakker en 

inwonersbelangen inzake steekincident op de 
    

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

17 
02-07-2019 19.082669 ferm werk conceptbegroting 2020-2023  Voor kennisgeving aannemen 

18 
03-07-2019 19u.15470 aanmelden fractieassistent dingemanse 

bij de raad  
Behandelen op de Raadsvergadering van 11 
juli 

19 
03-07-2019 19.082931 burgerbrief inzake bezorgd gevoel mbt 

bouwlocatie en bestemmingsplan pionier  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

20 
03-07-2019 19.082916 art. 42 vragen lijstvanderdoes inzake 

veilig leefgebied voor otters in woerden en 
  

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

21 
03-07-2019 19.083038 art. 42 vragen progressief woerden inzake 

voortgang ontwikkeling recreatie cattenbroekerplas  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

22 
03-07-2019 19.083044 voedselbank woerden inzake jaarverslag 

2018  Voor kennisgeving aannemen 

23 
03-07-2019 19r.00537 rib beantwoording art. 42 vragen d66 

inzake eenzaamheid in woerden  Voor kennisgeving aannemen 

24 
03-07-2019 19r.00528 rib beantwoording art. 42 vragen cda 

inzake knelpunten bij reconstructie slotenbuurt 
  

Voor kennisgeving aannemen 
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25 
03-07-2019 19r.00461 rib rotonde steinhagenseweg - 

beneluxlaan  Voor kennisgeving aannemen 
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