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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 11 januari 2019 tot en met 8 februari 2019 te 

behandelen zoals voorgesteld. 
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# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 14-01-2019 19.000740 gemeente Meijerijstad inzake motie kinderpardon  Voor kennisgeving aannemen 

2 14-01-2019 
19.000695 Raad van State inzake uitspraak beroep wet 
onder dwangsom en beroep bij het niet tijdig beslissen 
geestdorp 4  

Voor kennisgeving aannemen 

3 14-01-2019 

19.000555 provincie utrecht inzake cpt nota beantw. 
zienswijzen m.b.t. 2e partiële herziening provinciale 
ruimtelijke structuurvisie en provinciale ruimtelijke 
verordening  

Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

4 14-01-2019 
19.000610 VNG ledenbrief - Openstelling vacatures VNG-
bestuur en -commissies  

Voor kennisgeving aannemen 

5 14-01-2019 
19.000650 Netwerk Right to Challenge inzake Routeplanner 
Right to Challenge  

Voor kennisgeving aannemen 

6 14-01-2019 
19.000694 Provincie Utrecht inzake koninklijk besluit 
herbenoeming burgemeester V.J.H. Molkenboer  

Voor kennisgeving aannemen 

7 16-01-2019 
19r.00007 raadsvoorstel Zienswijzen kadernota 2020 en 
regionaal risicoprofiel 2020-2023 VRU (Veiligheidsregio 
Utrecht)  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 (hamerstuk) 

8 16-01-2019 
18r.00821 rib Beantwoording art. 42-vragen Fractie Bakker 
over verkeersslachtoffers  

Voor kennisgeving aannemen 

9 16-01-2019 
18r.00825 rib Beantwoording art. 42-vragen LijstvanderDoes 
over veiligheid op 's-Gravensloot  

Voor kennisgeving aannemen 

10 16-01-2019 19r.00002 rib Algemene uitkering gemeentefonds  Voor kennisgeving aannemen 

11 16-01-2019 19r.00003 rib Beoordeling begroting 2019  Voor kennisgeving aannemen 

12 17-01-2019 
19.000933 vng ledenbrief - bepalen kiesgerechtigden per 
waterschap  

Voor kennisgeving aannemen 

13 17-01-2019 19r.00019 raadsvoorstel notitie Financiële Sturing 2019  

Behandelen in de vergadering van 
de auditcommissie van 31 januari 
2019 

14 17-01-2019 19.000832 burgerbrief carbid schieten  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

15 17-01-2019 
19.000960 burgerbrief inzake vervuiling parkeerplaats bij 
barwoutswaarder  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000740-motie-kinderpardon-gemeente-meierijstad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000695-uitspraak-beroep-wet-onder-dwangsom-en-beroep-bij-het-niet-tijdig-beslissen-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000695-uitspraak-beroep-wet-onder-dwangsom-en-beroep-bij-het-niet-tijdig-beslissen-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000695-uitspraak-beroep-wet-onder-dwangsom-en-beroep-bij-het-niet-tijdig-beslissen-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000555-provincie-utrecht-inzake-cpt-nota-beantw-zienswijzen-m-b-t-2e-partiele-herziening-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-en-provinciale-ruimtelijke-verordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000555-provincie-utrecht-inzake-cpt-nota-beantw-zienswijzen-m-b-t-2e-partiele-herziening-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-en-provinciale-ruimtelijke-verordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000555-provincie-utrecht-inzake-cpt-nota-beantw-zienswijzen-m-b-t-2e-partiele-herziening-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-en-provinciale-ruimtelijke-verordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000555-provincie-utrecht-inzake-cpt-nota-beantw-zienswijzen-m-b-t-2e-partiele-herziening-provinciale-ruimtelijke-structuurvisie-en-provinciale-ruimtelijke-verordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000610-vng-ledenbrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000610-vng-ledenbrief.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000650-right-to-challenge-r2c.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000650-right-to-challenge-r2c.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000694-herbenoeming-burgemeester-v-j-h-molkenboer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000694-herbenoeming-burgemeester-v-j-h-molkenboer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00007-raadsvoorstel-zienswijzen-kadernota-2020-en-regionaal-risicoprofiel-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00007-raadsvoorstel-zienswijzen-kadernota-2020-en-regionaal-risicoprofiel-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00007-raadsvoorstel-zienswijzen-kadernota-2020-en-regionaal-risicoprofiel-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00821-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-over-verkeersslachtoffers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00821-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-over-verkeersslachtoffers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00825-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-over-veiligheid-op-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00825-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-over-veiligheid-op-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00002-rib-algemene-uitkering-gemeentefonds.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00003-rib-beoordeling-begroting-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000933-vng-ledenbrief-bepalen-kiesgerechtigden-per-waterschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000933-vng-ledenbrief-bepalen-kiesgerechtigden-per-waterschap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00019-rv-notitie-financiele-sturing-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000832-burgerbrief-carbid-schieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000960-burgerbrief-inzake-vervuiling-parkeerplaats-bij-barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000960-burgerbrief-inzake-vervuiling-parkeerplaats-bij-barwoutswaarder.pdf
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16 17-01-2019 
19.000843 zienswijze burger - voorkeursrecht van 
zweitenweg oost en plannen van zwietenweg west  

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

17 17-01-2019 
19.000978 artikel 42 vragen door cu-sgp inzake woningbouw 
kamerik  

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

18 17-01-2019 aanmeldingsbrief raad fractieassistent bijkerk  Voor kennisgeving aannemen 

19 17-01-2019 aanmeldingsbrief raad fractieassistent schouten  Voor kennisgeving aannemen 

20 18-01-2019 
raadsinformatiebrief (19r.00023) eerste uitkomst van de 
bestuursopdracht  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 24 januari (agendapunt 2) 

21 22-01-2019 
19.001313 ledenbrief vng modelregelingen rechtspositie 
college en raad  

Voor kennisgeving aannemen 

22 22-01-2019 
19.001112 brief recreatieschap stichtse groenline inzake 
toezichtregime 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

23 22-01-2019 
19.001280 zienswijze wet voorkeursrecht gemeente putkop 
iii  

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

24 22-01-2019 
19.001320 zienswijze over voorkeursrecht polder 
wulverhorst  

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

25 22-01-2019 
19.001357 zienswijze wvg op percelen langs burgemeester 
van zwietenweg  

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

26 22-01-2019 19.001317 zienswijze voortuin ii  

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

27 22-01-2019 19.001319 zienswijze voortuin ii  

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

28 22-01-2019 19.001318 zienswijze voortuin ii  

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

29 22-01-2019 19.001347 zienswijze voortuin ii  

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

30 22-01-2019 19.001349 zienswijze voortuin ii  

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

31 22-01-2019 19.000919 zienswijze voortuin ii  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000843-zienswijze-burger-voorkeursrecht-van-zweitenweg-oost-en-plannen-van-zwietenweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000843-zienswijze-burger-voorkeursrecht-van-zweitenweg-oost-en-plannen-van-zwietenweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000978-artikel-42-vragen-door-cu-sgp-inzake-woningbouw-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000978-artikel-42-vragen-door-cu-sgp-inzake-woningbouw-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/aanmeldingsbrief-raad-fractieassistent-bijkerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/aanmeldingsbrief-raad-fractieassistent-schouten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsinformatiebrief-19r-00023-eerste-uitkomst-van-de-bestuursopdracht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsinformatiebrief-19r-00023-eerste-uitkomst-van-de-bestuursopdracht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001313-ledenbrief-vng-modelregelingen-rechtspositie-college-en-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001313-ledenbrief-vng-modelregelingen-rechtspositie-college-en-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001112-brief-recreatieschap-stichtse-groenline-inzake-toezichtregime-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001112-brief-recreatieschap-stichtse-groenline-inzake-toezichtregime-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001280-zienswijze-wet-voorkeursrecht-gemeente-putkop-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001280-zienswijze-wet-voorkeursrecht-gemeente-putkop-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001320-zienswijze-over-voorkeursrecht-polder-wulverhorst.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001320-zienswijze-over-voorkeursrecht-polder-wulverhorst.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001357-zienswijze-wvg-op-percelen-langs-burgemeester-van-zwietenweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001357-zienswijze-wvg-op-percelen-langs-burgemeester-van-zwietenweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001317-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001319-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001318-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001347-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001349-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000919-zienswijze-voortuin-ii.pdf


 
 

 
4 van 10 

32 22-01-2019 
19.001112 recreatieschap stichtse groenline inzake 
toezichtregime 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

33 22-01-2019 19.001226 zienswijze voortuin ii  

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

34 22-01-2019 19.001132 zienswijze voortuin ii  

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

35 22-01-2019 19.001133 zienswijze voortuin ii  

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

36 22-01-2019 19.001134 zienswijze voortuin ii  

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

37 22-01-2019 19.001131 zienwswijze voortuin ii  

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

38 22-01-2019 19.001237 zienswijze voortuin ii  

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

39 22-01-2019 19.001278 zienswijze voortuin ii  

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

40 22-01-2019 19.001301 zienswijze voortuin ii  

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

41 22-01-2019 19.001316 zienswijze voortuin ii  

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

42 22-01-2019 
19.001279 zienswijze wet voorkeursrecht gemeente putkop 
iii  

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

43 22-01-2019 19.000958 zienswijze voortuin ii  

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

44 22-01-2019 19.001359 zienswijze voortuin ii  

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

45 22-01-2019 19.001368 zienswijze voortuin ii  

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

46 22-01-2019 19.001366 zienswijze voortuin ii  

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

47 22-01-2019 19.001369 zienswijze voortuin ii  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001112-recreatieschap-stichtse-groenline-inzake-toezichtregime-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001112-recreatieschap-stichtse-groenline-inzake-toezichtregime-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001226-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001132-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001133-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001134-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001131-zienwswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001237-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001278-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001301-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001316-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001279-zienswijze-wet-voorkeursrecht-gemeente-putkop-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001279-zienswijze-wet-voorkeursrecht-gemeente-putkop-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000958-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001359-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001368-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001366-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001369-zienswijze-voortuin-ii.pdf
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48 22-01-2019 19.001360 zienswijze voortuin ii  

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

49 22-01-2019 19.001235 zienswijze voortuin ii  

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

50 22-01-2019 19.001367 zienswijze voortuin ii  

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

51 22-01-2019 19.001276 zienswijze voortuin ii  

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

52 22-01-2019 19.001361 zienswijze voortuin ii  

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

53 23-01-2019 19.001479 zienswijze voortuin ii  

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

54 23-01-2019 19.001481 zienswijze voortuin ii  

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

55 23-01-2019 19.001453 zienswijze voortuin ii  

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

56 23-01-2019 19.001454 zienswijze voortuin ii  

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

57 23-01-2019 19.001456 zienswijze voortuin ii  

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

58 23-01-2019 19.001457 zienswijze voortuin ii  

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

59 23-01-2019 19.001458 zienswijze voortuin ii  

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

60 23-01-2019 19.001480 zienswijze voortuin ii  

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

61 23-01-2019 19.001482 zienswijze voortuin ii  

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

62 23-01-2019 19.001460 zienswijze voortuin ii  

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

63 23-01-2019 19.001464 zienswijze voortuin ii  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001360-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001235-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001367-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001276-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001361-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001479-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001481-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001453-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001454-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001456-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001457-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001458-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001480-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001482-ziensqijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001460-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001464-zienswijze-voortuin-ii.pdf
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64 23-01-2019 19.001463 zienswijze voortuin ii  

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

65 23-01-2019 19.001447 zienswijze voortuin ii  

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

66 23-01-2019 19.001439 zienswijze voortuin ii  

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

67 23-01-2019 19.001434 zienswijze voortuin ii  

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

68 23-01-2019 19.001421 zienswijze voortuin ii  

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

69 23-01-2019 19.001420 zienswijze voortuin ii  

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

70 23-01-2019 19.001525 zienswijze wet voorkeursrecht varkensboerderij  

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

71 23-01-2019 19.001496 zienswijze voortuin ii  

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

72 23-01-2019 19.001462 zienswijze voortuin ii  

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

73 23-01-2019 
19r.00016 rib reactie college op initiatiefvoorstel wijziging 
schenktijden paracommerciële horeca  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 24 januari (agendapunt 1) 

74 24-01-2019 19.001590 zienswijze voortuin ii  

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

75 24-01-2019 19.001592 zienswijze voortuin ii  

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

76 24-01-2019 19.001533 zienswijze voortuin ii  

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

77 24-01-2019 19.001587 zienswijze voortuin ii  

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

78 24-01-2019 19.001561 zienswijze voortuin ii  

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

79 24-01-2019 19.001570 zienswijze wulverhorst  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001463-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001447-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001439-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001434-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001421-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001420-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001525-zienswijze-wet-voorkeursrecht-varkensboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001496-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001462-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00016-rib-reactie-college-op-initiatiefvoorstel-wijziging-schenktijden-paracommerciele-horeca-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00016-rib-reactie-college-op-initiatiefvoorstel-wijziging-schenktijden-paracommerciele-horeca-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001590-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001592-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001533-zienswijze-voortuin-ii-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001587-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001561-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001570-zienswijze-wulverhorst.pdf
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80 24-01-2019 19.000843 zienswijze van zwietenweg  

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

81 24-01-2019 18r.00846 rib gemeentelijk veiligheidsbeeld 2018  Voor kennisgeving aannemen 

82 24-01-2019 19.001570 burgerbrief inzake 5g space appeal  Voor kennisgeving aannemen 

83 24-01-2019 
18r.00856 raadsvoorstel Financiële beleids- en 
beheersverordening gemeente Woerden 2019 (conform 
artikel 212 gemeentewet)  

Behandelen in de vergadering van 
de auditcommissie op 31 januari 
2019 

84 24-01-2019 
19r.00027 rib Citymarketingvisie 2019-2022 van stichting 
Woerden Marketing  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 24 januari (agendapunt 3) 

85 24-01-2019 
18r.00543 raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
2019-2022 en Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2019-2020  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 7 februari 2019 

86 24-01-2019 18r.00804 rv financieel resultaat bravo programma  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 7 februari 2019 

87 24-01-2019 19.001533 zienswijze voortuin ii  

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

88 24-01-2019 19.001562 zienswijze voortuin ii  

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

89 24-01-2019 19.001589 zienswijze voortuin ii  

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

90 24-01-2019 19.001567 zienswijze voortuin ii  

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

91 25-01-2019 18r.00820 rib procesvoorstel kader regionale samenwerking  Voor kennisgeving aannemen 

92 28-01-2019 
19.001821 VNG-ledenbrief inzake actualiteiten hulpmiddelen 
wmo  

Voor kennisgeving aannemen 

93 28-01-2019 
19.001695 burgerbrief inzake gebrek aan betaalbare 
wonigen in woerden  

Overlaten aan individuele fracties 

94 28-01-2019 
19.001707 Provincie Utrecht inzake toezichtbrief 
informatiebeheer 2017-2018  

Voor kennisgeving aannemen 

95 29-01-2019 
19.001706 Raad van State inzake stukken bij beroep 
bestemmingsplan Oudelandseweg  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000843-zienswijze-van-zwietenweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00846-rib-gemeentelijk-veiligheidsbeeld-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001570-burgerbrief-inzake-5g-space-appeal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00856-raadsvoorstel-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2019-conform-artikel-212-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00856-raadsvoorstel-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2019-conform-artikel-212-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00856-raadsvoorstel-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2019-conform-artikel-212-gemeentewet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00027-rib-citymarketingvisie-2019-2022-van-stichting-woerden-marketing-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00027-rib-citymarketingvisie-2019-2022-van-stichting-woerden-marketing-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00543-raadsvoorstel-integraal-veiligheidsplan-ivp-2019-2022-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00543-raadsvoorstel-integraal-veiligheidsplan-ivp-2019-2022-en-uitvoeringsplan-integrale-veiligheid-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00804-rv-financieel-resultaat-bravo-programma-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001533-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001562-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001589-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001567-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00820-rib-procesvoorstel-kader-regionale-samenwerking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001821-brief-vng-inzake-actualiteiten-hulpmiddelen-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001821-brief-vng-inzake-actualiteiten-hulpmiddelen-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001695-burgerbrief-inzake-gebrek-aan-betaalbare-wonigen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001695-burgerbrief-inzake-gebrek-aan-betaalbare-wonigen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001707-toezichtbrief-gedeputeerde-staten-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001707-toezichtbrief-gedeputeerde-staten-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001706-beroep-op-bestemmingsplan-oudelandseweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001706-beroep-op-bestemmingsplan-oudelandseweg.pdf
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96 29-01-2019 
19.001802 Raad van State inzake bestemmingsplan 
geestdorp  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college - De bijlage is in te 
zien bij de griffie 

97 29-01-2019 19r.00073 rib Tijdelijke sluiting twee bedrijfspanden  Voor kennisgeving aannemen 

98 31-01-2019 19r.00047 rib motie kinderpardon  Voor kennisgeving aannemen 

99 31-01-2019 
19r.00049 rib beantwoording art. 42 vragen sp inzake 
voorgenomen wijziging van de eu notificatierichtlijn  

Voor kennisgeving aannemen 

100 31-01-2019 19.002016 brief gemeente maastricht inzake kinderpardon  Voor kennisgeving aannemen 

101 31-01-2019 
19.001961 vng ledenbrief inzake bestuursakkoord 
klimaatadaptatie en aanvullende bestuurlijke  

Voor kennisgeving aannemen 

102 31-01-2019 
19.001963 brief nederlands centrum jeugdgezondheid 
inzake landelijke alliantie kinderarmoede  

Voor kennisgeving aannemen 

103 31-01-2019 19r.00001 rv naamgeving stadhuis wordt gemeentehuis  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 (hamerstuk) 

104 31-01-2019 19r.00036 rv zienswijze op kaderbrief ggdru 2020  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 (hamerstuk) 

105 31-01-2019 
19r.00064 rv wijziging bestuurlijke vertegenwoordiging in 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling recreatieschap 
stichtse groenlanden  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 (hamerstuk) 

106 31-01-2019 
18r.00711 rv wijziging verordening maatschappelijke 
ondersteuning woerden 2015  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 14 maart 2019 

107 31-01-2019 19r.00044 rib herijking woonvisie 2019-2024  

Desgewenst betrekken bij vervolg 
Jaargesprek Wonen (Politieke 
Avond 7 februari) 

108 31-01-2019 
19r.00063 rib beantwoording art. 42-vragen inzake regeldruk 
bij ondernemers (gemeentelijke mkb-toets)  

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

109 31-01-2019 
19.001984 zienswijze inzake voornemen weigering 
verklaring van geen bedenkingen meije  

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

110 31-01-2019 
19.001945 art. 42 vragen fractie bakker inzake vertraging 
uitbreiding bedrijventerreinen door ontbreken milieurapport  

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

111 31-01-2019 19.002028 zienswijze voortuin ii  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001802-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001802-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00073-rib-tijdelijke-sluiting-twee-bedrijfspanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00047-rib-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00049-rib-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-voorgenomen-wijziging-van-de-eu-notificatierichtlijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00049-rib-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-voorgenomen-wijziging-van-de-eu-notificatierichtlijn.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002016-brief-gemeente-maastricht-inzake-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001961-vng-ledenbrief-inzake-bestuursakkoord-klimaatadaptatie-en-aanvullende-bestuurlijke.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001961-vng-ledenbrief-inzake-bestuursakkoord-klimaatadaptatie-en-aanvullende-bestuurlijke.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001963-brief-nederlands-centrum-jeugdgezondheid-inzake-landelijke-alliantie-kinderarmoede.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001963-brief-nederlands-centrum-jeugdgezondheid-inzake-landelijke-alliantie-kinderarmoede.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00001-rv-naamgeving-stadhuis-wordt-gemeentehuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00036-rv-zienswijze-op-kaderbrief-ggdru-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00064-rv-wijziging-bestuurlijke-vertegenwoordiging-in-bestuur-van-de-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00064-rv-wijziging-bestuurlijke-vertegenwoordiging-in-bestuur-van-de-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00064-rv-wijziging-bestuurlijke-vertegenwoordiging-in-bestuur-van-de-gemeenschappelijke-regeling-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00711-rv-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00711-rv-wijziging-verordening-maatschappelijke-ondersteuning-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00044-rib-herijking-woonvisie-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00063-rib-beantwoording-art-42-vragen-inzake-regeldruk-bij-ondernemers-gemeentelijke-mkb-toets.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00063-rib-beantwoording-art-42-vragen-inzake-regeldruk-bij-ondernemers-gemeentelijke-mkb-toets.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001984-zienswijze-inzake-voornemen-weigering-verklaring-van-geen-bedenkingen-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001984-zienswijze-inzake-voornemen-weigering-verklaring-van-geen-bedenkingen-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001945-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-vertraging-uitbreiding-bedrijventerreinen-door-ontbreken-milieurapport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-001945-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-vertraging-uitbreiding-bedrijventerreinen-door-ontbreken-milieurapport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002028-zienswijze-voortuin-ii.pdf
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112 31-01-2019 19.002002 zienswijze voortuin ii  

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

113 01-02-2019 19r.00070 rv budgetoverheveling 2018  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 21 februari 2019 

114 01-02-2019 
19.002103 reactieformulier informatieavond schuifrimte 
voortuin ii  

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

115 01-02-2019 
19.002101 brief raad van state inzake bestemmingsplan 
geestdorp  

Voor kennisgeving aannemen 

116 04-02-2019 
19.002197 art. 42 vragen progressief woerden inzake 
cultuurhistorie en ecologie op gespannen voet in de singel  

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

117 04-02-2019 
19r.00010 rib stand van zaken uitvoeringsovereenkomst 
stichting welzijn woerden 2018-2019  

Voor kennisgeving aannemen 

118 05-02-2019 
19.002347 raad van state inzake beroep bestemmingsplan 
tiendweg 3 te harmelen  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

119 05-02-2019 
19u.03555 bericht griffier inzake beëindiging 
fractieassistentschap De Roo, Brits en Vogel  

Voor kennisgeving aannemen 

120 06-02-2019 
19r.00066 rv wijziging gemeenschappelijke regeling odru als 
gevolg van gemeentelijke herindeling vijfheerenlanden  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 (hamerstuk) 

121 06-02-2019 
19r.00055 rv zienswijze op de kaderbrief 2020 en verder 
ferm werk  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 21 februari 2019 

122 06-02-2019 19r.00116 rib ontwerp-structuurvisie middelland-noord  

Desgevraagd betrekken bij 
agendapunt 'Proces 
Ontwikkelingskader Middelland' op 
de Politieke avond van 7 februari 

123 06-02-2019 
19.002403 KHN brief inzake verruiming schenktijden PC 
Horeca en verzoek aan gemeenteraad niet instemmen 
voorstel  

Desgevraagd betrekken bij 
initiatiefvoorstel 'Wijzigen 
schenktijden cultuurgerelateerde 
paracommerciële horeca' op de 
Politieke avond van 7 februari 

124 06-02-2019 
19.002444 raad van state inzake beroep bestemmingsplan 
oudelandseweg 44 en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

125 06-02-2019 19.002451 zienswijze voortuin ii  

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

126 06-02-2019 
19r.00030 rib aanbesteding huishoudelijke hulp, 
ingangsdatum 01-01-2019  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002002-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00070-rv-budgetoverheveling-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002103-reactieformulier-informatieavond-schuifrimte-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002103-reactieformulier-informatieavond-schuifrimte-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002101-brief-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002101-brief-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-geestdorp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002197-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-cultuurhistorie-en-ecologie-op-gespannen-voet-in-de-singel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002197-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-cultuurhistorie-en-ecologie-op-gespannen-voet-in-de-singel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00010-rib-stand-van-zaken-uitvoeringsovereenkomst-stichting-welzijn-woerden-2018-2019-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00010-rib-stand-van-zaken-uitvoeringsovereenkomst-stichting-welzijn-woerden-2018-2019-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002347-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg-3-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002347-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg-3-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-03555-bericht-griffier-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-de-roo-brits-en-vogel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-03555-bericht-griffier-inzake-beeindiging-fractieassistentschap-de-roo-brits-en-vogel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00066-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-odru-als-gevolg-van-gemeentelijke-herindeling-vijfheerenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00066-rv-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-odru-als-gevolg-van-gemeentelijke-herindeling-vijfheerenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00055-rv-zienswijze-op-de-kaderbrief-2020-en-verder-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00055-rv-zienswijze-op-de-kaderbrief-2020-en-verder-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00116-rib-ontwerp-structuurvisie-middelland-noord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002403-khn-brief-inzake-verruiming-schenktijden-pc-horeca-en-verzoek-aan-gemeenteraad-niet-instemmen-voorstel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002403-khn-brief-inzake-verruiming-schenktijden-pc-horeca-en-verzoek-aan-gemeenteraad-niet-instemmen-voorstel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002403-khn-brief-inzake-verruiming-schenktijden-pc-horeca-en-verzoek-aan-gemeenteraad-niet-instemmen-voorstel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002444-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002444-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-002451-zienswijze-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00030-rib-aanbesteding-huishoudelijke-hulp-ingangsdatum-01-01-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00030-rib-aanbesteding-huishoudelijke-hulp-ingangsdatum-01-01-2019.pdf
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127 07-02-2019 
18r.00856 rv financiële beleids- en beheersverordening 
gemeente Woerden 2019 (aangepaste versie na vergadering 
auditcommissie)  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 14 februari 
2019 

128 07-02-2019 
19r.00097 rv weigeren verklaring van geen bedenkingen in 
verband met de weigering omgevingsvergunning meije 300.  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 7 maart 
2019 (hamerstuk) 

129 07-02-2019 
19r.00051 rv aanwijzing locaties voor nader onderzoek 
schuifruimte en vestiging voorkeursrecht Wvg  

Behandelen op de Politieke Avond 
van 21 februari 2019 

130 07-02-2019 19r.00054 rib geothermie in de provincie utrecht  Voor kennisgeving aannemen 

131 07-02-2019 
19r.00043 rib ontwikkelingen maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen  

Voor kennisgeving aannemen 

132 08-02-2019 
19.002562 brief wethouder Becht inzake Kwartaalrapportage 
Ferm Werk Q4 2018  

Voor kennisgeving aannemen 
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