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Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

 
 
De raad besluit: 
 

- de ingekomen stukken over de periode van vrijdag 16 november 2018 tot en met donderdag 10 januari 
2019 te behandelen zoals voorgesteld. 
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# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 19-11-2018 
18r.00714 rib jaarbrief wonen 2018 en 

actieprogramma woningbouw Woerden  

Betrekken bij het Jaargesprek Wonen 

op de Politieke Avond van 10 januari 

2019 

2 19-11-2018 18r.00741 rib toekomst Stichting Babylon  Voor kennisgeving aannemen 

3 20-11-2018 

18i.04798 definitieve programmabegroting 2019-2022 

gemeente Woerden (na besluitvorming 1 november 

2018)  

Voor kennisgeving aannemen 

4 20-11-2018 
18R.00705 rib gunning opdracht sloop gemeentelijk 

vastgoed De Bleek 6 en 10 te Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

5 21-11-2018 
18.024150 Sportoverleg Woerden inzake toekomst 

Beweegteam Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

6 21-11-2018 
18.023808 brief bewonersgroep Meerkoet inzake 

plannen Hof van Harmelen  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

7 21-11-2018 

18.023895 Raad van State inzake beroep inzake 

Woerden (coördinatieregeling) bestemmingsplan 

Oudelandseweg 44 en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W (bijlagen beschikbaar bij de 

griffie) 

8 21-11-2018 

18.024215 schriftelijke vragen artikel 42 RvO van 

CDA en Fractie Bakker inzake OZB 

vrijwilligersorganisaties  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

9 21-11-2018 
18.023898 Minkema College inzake vervulling 

vacature raad van toezicht  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

10 21-11-2018 
18.024029 gemeente Hattem inzake motie 

Kinderpardon  

Voor kennisgeving aannemen 

11 21-11-2018 
18R.00720 rib ambitiedocument leefomgeving 

Lopikerwaard (afdoening T-399)  

Voor kennisgeving aannemen 

12 21-11-2018 
18.023803 brief CO2Bank Utrecht inzake 

compensatie CO2-uitstoot  

Voor kennisgeving aannemen 

13 21-11-2018 
18.023860 SDNA Forensic Marking inzake preventie 

voertuigcriminaliteit  

Voor kennisgeving aannemen 

14 21-11-2018 

18.023810 brief Regionale Cliëntenraad Careyn 

Weddesteyn inzake Wet medezeggenschap cliënten 

zorginstellingen  

Overlaten aan de individuele fracties 

15 21-11-2018 
18.024018 burgerbrief inzake verkeersmaatregelen 

Groenendaal Harmelen  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

16 22-11-2018 18r.00570 rv vaststellen belastingverordeningen 2019  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

17 22-11-2018 18r.00748 rib Energietransitie  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

18 22-11-2018 

18r.00739 rib beantwoording art. 42-vragen van 

Inwonersbelangen inzake verkeerssituatie Woerden 

West  

Voor kennisgeving aannemen 

19 22-11-2018 
18.024230 VNG Ledenbrief bekendmaking 

kandidaten VNG bestuur en commissies  

Voor kennisgeving aannemen 

20 22-11-2018 
18.024227 gemeente Zevenaar inzake motie 

Kinderpardon  

Voor kennisgeving aannemen 

21 28-11-2018 18r.00673 rib Evaluatie pilot parkeren  Voor kennisgeving aannemen 

22 28-11-2018 18r.00465 rib wijziging beleid elektrisch vervoer  Voor kennisgeving aannemen 

23 28-11-2018 

18r.00550 rib afhandeling onderwerpen in de 

Langetermijnagenda die relatie houden met de 

uitwerking Verkeersvisie  

Voor kennisgeving aannemen (acties 

worden verwerkt in de LTA) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00714-rib-jaarbrief-wonen-2018-en-actieprogramma-woningbouw-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00714-rib-jaarbrief-wonen-2018-en-actieprogramma-woningbouw-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00741-rib-toekomst-stichting-babylon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18i-04798-programmabegroting-2019-2022-gemeente-woerden-na-besluitvorming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18i-04798-programmabegroting-2019-2022-gemeente-woerden-na-besluitvorming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18i-04798-programmabegroting-2019-2022-gemeente-woerden-na-besluitvorming.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00705-rib-gunning-opdracht-sloop-gemeentelijk-vastgoed-de-bleek-6-en-10-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00705-rib-gunning-opdracht-sloop-gemeentelijk-vastgoed-de-bleek-6-en-10-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024150-sportoverleg-woerden-inzake-toekomst-beweegteam-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024150-sportoverleg-woerden-inzake-toekomst-beweegteam-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023808-brief-bewonersgroep-meerkoet-inzake-plannen-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023808-brief-bewonersgroep-meerkoet-inzake-plannen-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023895-raad-van-state-inzake-beroep-inzake-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning-copy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023895-raad-van-state-inzake-beroep-inzake-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning-copy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023895-raad-van-state-inzake-beroep-inzake-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning-copy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024215-schriftelijke-vragen-artikel-42-rvo-van-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024215-schriftelijke-vragen-artikel-42-rvo-van-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024215-schriftelijke-vragen-artikel-42-rvo-van-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023898-minkema-college-inzake-vervulling-vacature-raad-van-toezicht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023898-minkema-college-inzake-vervulling-vacature-raad-van-toezicht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024029-gemeente-hattem-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024029-gemeente-hattem-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00720-rib-ambitiedocument-leefomgeving-lopikerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00720-rib-ambitiedocument-leefomgeving-lopikerwaard-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023803-brief-co2bank-utrecht-inzake-compensatie-co2-uitstoot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023803-brief-co2bank-utrecht-inzake-compensatie-co2-uitstoot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023860-sdna-forensic-marking-inzake-preventie-voertuigcriminaliteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023860-sdna-forensic-marking-inzake-preventie-voertuigcriminaliteit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023810-brief-regionale-clientenraad-careyn-weddesteyn-inzake-wet-medezeggenschap-clienten-zorginstellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023810-brief-regionale-clientenraad-careyn-weddesteyn-inzake-wet-medezeggenschap-clienten-zorginstellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-023810-brief-regionale-clientenraad-careyn-weddesteyn-inzake-wet-medezeggenschap-clienten-zorginstellingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024018-burgerbrief-inzake-verkeersmaatregelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024018-burgerbrief-inzake-verkeersmaatregelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00570-rv-vaststellen-belastingverordeningen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00748-rib-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00739-rib-beantwoording-art-42-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00739-rib-beantwoording-art-42-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00739-rib-beantwoording-art-42-vragen-van-inwonersbelangen-inzake-verkeerssituatie-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024230-vng-ledenbrief-bekendmaking-kandidaten-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024230-vng-ledenbrief-bekendmaking-kandidaten-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024227-motie-kinderpardon-gemeente-zevenaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024227-motie-kinderpardon-gemeente-zevenaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00673-rib-evaluatie-pilot-parkeren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00465-rib-wijziging-beleid-elektrisch-vervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00550-rib-afhandeling-onderwerpen-lta-die-relatie-houden-met-de-uitwerking-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00550-rib-afhandeling-onderwerpen-lta-die-relatie-houden-met-de-uitwerking-verkeersvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00550-rib-afhandeling-onderwerpen-lta-die-relatie-houden-met-de-uitwerking-verkeersvisie.pdf


24 28-11-2018 

18.024309 VNG ledenbrief LOGA inzake FLO-

overgangsrecht opbouw en inzet levenslooptegoeden 

perioden 2019-2022 en aanpassing LOGA-pad  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

25 28-11-2018 

18.024382 Raad van State inzake voorlopige 

voorziening coördinatieregeling bestemmingsplan 

Geestdorp 4  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

26 28-11-2018 
18.024383 Raad van State inzake beroep 

coördinatieregeling bestemmingsplan Geestdorp 4  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

27 28-11-2018 

18.024475 VNG Ledenbrief LOGA inzake FLO 

overgangsrecht compensatieregeling AOW en 

verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

28 28-11-2018 

18.024479 VNG Ledenbrief inzake motie Utrechtse 

Heuvelrug over plastic afval voor buitengewone ALV 

30-11-2018   

Voor kennisgeving aannemen 

29 28-11-2018 

18r.00750 rib verharding van het pad rond de 

Cattenbroekerplas (beantw. art. 42-vragen 

LijstvanderDoes)  

Voor kennisgeving aannemen 

30 28-11-2018 18r.00723 rib jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht  Voor kennisgeving aannemen 

31 29-11-2018 18r.00734 rib Update horeca beleidskader  Voor kennisgeving aannemen 

32 29-11-2018 
18r.00768 rib Voortgang en planning van de op te 

stellen ‘businesscase’ (investering organisatie)  

Voor kennisgeving aannemen 

33 29-11-2018 

18r.00749 rib beantwoording art. 42-vragen 

LijstvanderDoes inzake verkeersmaatregelen 

Woerden West  

Voor kennisgeving aannemen 

34 04-12-2018 
18.024725 wijkplatform Staatsliedenkwartier inzake 

Ambitiedocument Snellerpoort  

Desgewenst betrekken bij 

besluitvorming ter zake 

35 04-12-2018 
18.024775 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

inzake ontwerp uitgangspunten begroting 2020  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

36 04-12-2018 
18.024845 gemeente Haaksbergen inzake motie 

Kinderpardon  

Voor kennisgeving aannemen 

37 04-12-2018 

18.024727 VNG Ledenbrief inzake motie 

Buitengewone ALV 30 november 2018 en 

overeenstemming met SZW over opvolging ROB-

advies BUIG  

Voor kennisgeving aannemen 

38 04-12-2018 
18.024018 burgerbrief inzake autovrij deel van 

Groenendaal Harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

39 04-12-2018 18.024613 NBPB inzake beschermingsbewindvoering  Voor kennisgeving aannemen 

40 04-12-2018 
18.024721 reactienota terugkoppeling inloopavond 

Westdampark op 28-11-2018  

Voor kennisgeving aannemen 

41 04-12-2018 18.024729 burgerbrief inzake led-lantaarns  Voor kennisgeving aannemen 

42 04-12-2018 
18.024681 burgerbrief inzake ambitiedocument 

Woerden Snellerpoort  

Desgewenst bij besluitvorming ter 

zake 

43 04-12-2018 18.024833 burgerbrief handhavingsverzoek Zegveld  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

44 04-12-2018 
18.024844 Veiligheidsregio Utrecht inzake ontwerp-

regionaal risicoprofiel voor inbreng gemeenteraden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

45 04-12-2018 

18.024847 VNG Ledenbrief inzake 

samenwerkingsafspraken landelijke vreemdelingen 

voorzieningen  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

46 04-12-2018 
18.024443 VNG Ledenbrief inzake afspraken WNRA 

bij gemeenten  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

47 04-12-2018 18.024444 VNG ledenbrief inzake FLO- Ter afdoening in handen stellen van 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024309-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-opbouw-en-inzet-levenslooptegoeden-perioden-2019-2022-en-aanpassing-loga-pad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024309-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-opbouw-en-inzet-levenslooptegoeden-perioden-2019-2022-en-aanpassing-loga-pad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024309-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-opbouw-en-inzet-levenslooptegoeden-perioden-2019-2022-en-aanpassing-loga-pad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024382-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-coordinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024382-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-coordinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024382-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-coordinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024383-raad-van-state-inzake-beroep-coordinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024383-raad-van-state-inzake-beroep-coordinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024475-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024475-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024475-vng-ledenbrief-loga-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024479-vng-ledenbrief-inzake-motie-utrechtse-heuvelrug-over-plastic-afval-voor-buitengewone-alv-30-11-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024479-vng-ledenbrief-inzake-motie-utrechtse-heuvelrug-over-plastic-afval-voor-buitengewone-alv-30-11-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024479-vng-ledenbrief-inzake-motie-utrechtse-heuvelrug-over-plastic-afval-voor-buitengewone-alv-30-11-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00750-rib-verharding-van-het-pad-rond-de-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00750-rib-verharding-van-het-pad-rond-de-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00750-rib-verharding-van-het-pad-rond-de-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00723-rib-jaarverslag-regionaal-bureau-leerplicht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00734-rib-update-horeca-beleidskader.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00768-rib-voortgang-en-planning-van-de-op-te-stellen-businesscase.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00768-rib-voortgang-en-planning-van-de-op-te-stellen-businesscase.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00749-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00749-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00749-rib-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-verkeersmaatregelen-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024725-wijkplatform-staatsliedenkwartier-inzake-ambitiedocument-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024725-wijkplatform-staatsliedenkwartier-inzake-ambitiedocument-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024775-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-ontwerp-uitgangspunten-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024775-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-ontwerp-uitgangspunten-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024845-gemeente-haaksbergen-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024845-gemeente-haaksbergen-inzake-motie-kinderpardon.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024727-vng-ledenbrief-inzake-motie-buitengewone-alv-30-november-2018-en-overeenstemming-met-szw-over-opvolging-rob-advies-buig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024727-vng-ledenbrief-inzake-motie-buitengewone-alv-30-november-2018-en-overeenstemming-met-szw-over-opvolging-rob-advies-buig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024727-vng-ledenbrief-inzake-motie-buitengewone-alv-30-november-2018-en-overeenstemming-met-szw-over-opvolging-rob-advies-buig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024727-vng-ledenbrief-inzake-motie-buitengewone-alv-30-november-2018-en-overeenstemming-met-szw-over-opvolging-rob-advies-buig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024018-burgerbrief-inzake-autovrij-deel-van-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024018-burgerbrief-inzake-autovrij-deel-van-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024613-nbpb-inzake-beschermingsbewindvoering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024721-reactienota-terugkoppeling-inloopavond-westdampark-op-28-11-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024721-reactienota-terugkoppeling-inloopavond-westdampark-op-28-11-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024729-burgerbrief-inzake-led-lantaarns.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024681-burgerbrief-inzake-ambitiedocument-woerden-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024681-burgerbrief-inzake-ambitiedocument-woerden-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024833-burgerbrief-handhavingsverzoek-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024844-vru-inzake-ontwerp-regionaal-risicoprofiel-voor-inbreng-gemeenteraden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024844-vru-inzake-ontwerp-regionaal-risicoprofiel-voor-inbreng-gemeenteraden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024847-vng-ledenbrief-inzake-samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024847-vng-ledenbrief-inzake-samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024847-vng-ledenbrief-inzake-samenwerkingsafspraken-landelijke-vreemdelingen-voorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024443-vng-ledenbrief-inzake-afspraken-wnra-bij-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024443-vng-ledenbrief-inzake-afspraken-wnra-bij-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024444-vng-ledenbrief-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf


overgangsrecht compensatieregeling AOW en 

verlenging opschorting tweede loopbaanafspraken  

B&W 

48 04-12-2018 
18.024606 VNG ledenbrief inzake ontwikkelingen 

onderwijshuisvesting  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

49 04-12-2018 
18.024846 Veiligheidsregio Utrecht inzake kadernota 

2020  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

50 04-12-2018 
18.024879 AVU inzake ontwerpbegroting 2020 en 

begrotingswijziging 2019  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

51 04-12-2018 
18.024598 schriftelijke vragen art. 42 VVD-fractie 

inzake overlast winkelcentrum Tournoysveld  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

52 06-12-2018 

18.025132 schriftelijke vragen art. 42 VVD en Fractie 

Bakker inzake veiligheid buurtbatterij 

Schilderskwartier  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

53 06-12-2018 
18.025194 schriftelijke vragen art. 42 van fractie SP 

inzake Extreme bemoeizucht vanuit Brussel  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

54 06-12-2018 
18R.00764 RIB flexibel openbaar vervoer met 

Syntusflex  

Voor kennisgeving aannemen 

55 06-12-2018 
18R.00769 RIB beantwoording art. 42-vragen CDA 

inzake openbare toiletten binnenstad  

Voor kennisgeving aannemen 

56 06-12-2018 
18r.00762 RIB beantwoording art. 42-vragen Fractie 

Bakker inzake algemene uitkering gemeentefonds  

Voor kennisgeving aannemen 

57 06-12-2018 
18R.00737 RIB evaluatie subsidieregeling afkoppelen 

daken en aanleg groene daken  

Voor kennisgeving aannemen 

58 06-12-2018 18R.00738 RIB aanpak riooloverstortlocaties  Voor kennisgeving aannemen 

59 06-12-2018 
18.025134 VNG Ledenbrief inzake 75 jaar vrijheid 

2019-2020  

Voor kennisgeving aannemen 

60 06-12-2018 18R.00812 RIB cameratoezicht Karpatenstraat  Voor kennisgeving aannemen 

61 06-12-2018 

18R.00767 RIB beantwoording art. 42-vragen CDA en 

Fractie Bakker inzake OZB vrijwilligersorganisaties en 

verenigingen  

Desgewenst betrekken bij 

behandeling raadsvoorstel 

Belastingverordeningen (Politieke 

Avond 13 december) 

62 06-12-2018 

18.025127 initiatiefvoorstel inzake wijzigen 

schenktijden cultuurgerelateerde paracommerciële 

horeca (VVD, Progressief Woerden en Fractie 

Bakker)  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie en naar het college 

van B&W voor eventuele wensen en 

bedenkingen 

63 06-12-2018 
18.025098 pro forma bezwaarschrift inzake WOB-

verzoek kosten dossier Meije 300  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

64 06-12-2018 

18.025203 verzoek tot ambtshalve aanpassing van 

bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, 

Kamerik, Zegveld  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

65 06-12-2018 
18.025126 AVU inzake ontwerpbegroting 2020 en 

begrotingswijziging 2019  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

66 06-12-2018 
18.025125 schriftelijke vragen art. 42 Fractie Bakker 

inzake verkeersslachtoffers in Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

67 07-12-2018 
18R.00783 RIB jaarverslagen informatieveiligheid en 

privacy 2017  

Desgewenst betrekken bij 

themabijeenkomst Privacy (Politieke 

Avond 10 januari 2019) 

68 12-12-2018 18r.00777 rib normen- en toetsingskader 2018  Voor kennisgeving aannemen 

69 12-12-2018 
18r.00779 rib kwartaalrapportage Ferm Werk Q3 

2018 (inclusief Kwartaal in Beeld)  

Voor kennisgeving aannemen 

70 12-12-2018 18r.00745 rib Grondprijsbrief 2019  Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024444-vng-ledenbrief-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-024444-vng-ledenbrief-inzake-flo-overgangsrecht-compensatieregeling-aow-en-verlenging-opschorting-tweede-loopbaanafspraken.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00737-rib-evaluatie-subsidieregeling-afkoppelen-daken-en-aanleg-groene-daken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00738-rib-aanpak-riooloverstortlocaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025134-vng-ledenbrief-inzake-75-jaar-vrijheid-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025134-vng-ledenbrief-inzake-75-jaar-vrijheid-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00812-rib-cameratoezicht-karpatenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00767-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties-en-verenigingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00767-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties-en-verenigingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00767-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-en-fractie-bakker-inzake-ozb-vrijwilligersorganisaties-en-verenigingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025127-initiatiefvoorstel-inzake-wijzigen-schenktijden-cultuurgerelateerde-paracommerciele-horeca.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025127-initiatiefvoorstel-inzake-wijzigen-schenktijden-cultuurgerelateerde-paracommerciele-horeca.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025098-bezwaarschrift-inzake-wob-verzoek-kosten-dossier-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025098-bezwaarschrift-inzake-wob-verzoek-kosten-dossier-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025203-verzoek-tot-ambtshalve-aanpassing-van-bestemmingsplan-landelijk-gebied-woerden-kamerik-zegveld.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00745-rib-grondprijsbrief-2019.pdf


71 12-12-2018 
18r.00835 beantw. aanvullende technische vragen 

fractie Bakker inzake raadsvoorstel MPG 2018  

Betrekken bij besluitvorming MPG 

2018 (raadsvergadering 19 

december) en bijeenkomst 

Energietransitie 

72 12-12-2018 18R.00807 rib buurtbatterij Schilderskwartier  

Desgewenst betrekken bij 

bijeenkomst Energietransitie (Politieke 

Avond 13 december 2018) 

73 12-12-2018 
18r.00753 raadsvoorstel Vaststelling startnotitie 

strategienota Verkeersvisie  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

74 12-12-2018 
18.025390 circulaire ministerie bzk inzake aanpassing 

rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

75 12-12-2018 

18.025477 schriftelijke vragen art. 42 van 

LijstvanderDoes verkeersveiligheid 's-Gravesloot 

woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

76 12-12-2018 
18.025353a verzoek auditcommissie financiële 

gezondheid gemeente woerden  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

77 12-12-2018 
18.025353b verzoek auditcommissie nieuwe opzet 

begroting 2020  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

78 12-12-2018 

18.025360 schriftelijke vragen art. 42 van zes fracties 

inzake 'stopzetten lopend inclusietraject met de 

Samenwerkingsunie'  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

79 12-12-2018 

18r.00724 rib beantwoording art. 42 vragen cda inz 

betalen voor afvalinlevering door 

samenlevingsinitiatieven  

Voor kennisgeving aannemen 

80 12-12-2018 
18r.00771 rib 3e raadsinformatiebrief pilot 

Gebiedsgericht werken (Harmelen en Molenvliet)  

Voor kennisgeving aannemen 

81 13-12-2018 
18r.00699 raadsvoorstel keuze sfeerbeelden bomen 

langs de Singel Woerden  

Doorgeleiden naar agendacommissie 

82 13-12-2018 
18r.00774 rib schuifruimte: collegebesluit en proces 

besluitvorming in de raad  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

83 14-12-2018 
18r.00786 rib beantwoording art. 42 vragen VVD 

inzake overlast winkelcentrum Tournoysveld  

Voor kennisgeving aannemen 

84 14-12-2018 

18r.00368 rib voortgang van de implementatie van 

coachende begeleiding, onderdeel gekanteld 

armoedebeleid  

Voor kennisgeving aannemen 

85 18-12-2018 18.025814 burgerbrief inzake parkeerbeleid  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

86 18-12-2018 
18.025617 burgerbrief inzake hulp bij vinden van 

woonruimte  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

87 18-12-2018 

18.025687 circulaire Ministerie BZK inzake 

(onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers 

van gemeenten  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

88 18-12-2018 
18.025619 burgerbrief inzake werkzaamheden 

Mauritshof  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

89 18-12-2018 18.025845 GGDrU inzake kaderbrief 2020  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

90 18-12-2018 
18.025999 GGDrU inzake vastgestelde 

begrotingswijzigingen 2019-1 en 2018-2  

Voor kennisgeving aannemen 

91 18-12-2018 

18.025745 Nederlandse Vereniging voor Raadsleden 

inzake rechtspositiebesluit decentrale politieke 

ambtsdragers  

Doorgeleiden naar presidium 

92 18-12-2018 
18.025886 Ministerie BZK inzake Wet Normering 

Topinkomens  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025353a-verzoek-auditcommissie-financiele-gezondheid-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025353b-verzoek-auditcommissie-nieuwe-opzet-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025353b-verzoek-auditcommissie-nieuwe-opzet-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025360-schriftelijke-vragen-art-42-van-zes-fracties-inzake-stopzetten-lopend-inclusietraject-met-de-samenwerkingsunie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025360-schriftelijke-vragen-art-42-van-zes-fracties-inzake-stopzetten-lopend-inclusietraject-met-de-samenwerkingsunie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025360-schriftelijke-vragen-art-42-van-zes-fracties-inzake-stopzetten-lopend-inclusietraject-met-de-samenwerkingsunie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00724-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-inz-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00724-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-inz-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00724-rib-beantwoording-art-42-vragen-cda-inz-betalen-voor-afvalinlevering-door-samenlevingsinitiatieven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00771-rib-3e-raadsinformatiebrief-pilot-gebiedsgericht-werken-harmelen-en-molenvliet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00771-rib-3e-raadsinformatiebrief-pilot-gebiedsgericht-werken-harmelen-en-molenvliet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00699-raadsvoorstel-keuze-sfeerbeelden-bomen-langs-de-singel-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00699-raadsvoorstel-keuze-sfeerbeelden-bomen-langs-de-singel-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00774-rib-schuifruimte-collegebesluit-en-proces-besluitvorming-in-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00774-rib-schuifruimte-collegebesluit-en-proces-besluitvorming-in-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00786-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-overlast-winkelcentrum-tournoysveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00786-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-overlast-winkelcentrum-tournoysveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00368-rib-voortgang-van-de-implementatie-van-coachende-begeleiding-onderdeel-gekanteld-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00368-rib-voortgang-van-de-implementatie-van-coachende-begeleiding-onderdeel-gekanteld-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00368-rib-voortgang-van-de-implementatie-van-coachende-begeleiding-onderdeel-gekanteld-armoedebeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025814-burgerbrief-inzake-parkeerbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025617-burgerbrief-inzake-hulp-bij-vinden-van-woonruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025617-burgerbrief-inzake-hulp-bij-vinden-van-woonruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025687-circulaire-ministerie-bzk-inzake-onkosten-vergoeding-voor-politieke-ambtsdragers-van-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025687-circulaire-ministerie-bzk-inzake-onkosten-vergoeding-voor-politieke-ambtsdragers-van-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025687-circulaire-ministerie-bzk-inzake-onkosten-vergoeding-voor-politieke-ambtsdragers-van-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025619-burgerbrief-inzake-werkzaamheden-mauritshof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025619-burgerbrief-inzake-werkzaamheden-mauritshof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025845-ggdru-inzake-kaderbrief-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025999-ggdru-inzake-vastgestelde-begrotingswijzigingen-2019-1-en-2018-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025999-ggdru-inzake-vastgestelde-begrotingswijzigingen-2019-1-en-2018-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025745-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-inzake-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025745-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-inzake-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025745-nederlandse-vereniging-voor-raadsleden-inzake-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025886-ministerie-bzk-inzake-wet-normering-topinkomens.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025886-ministerie-bzk-inzake-wet-normering-topinkomens.pdf


93 18-12-2018 

18.025836 vng ledenbrief inzake uitvoeringsregeling 

wmo ministeriele regeling voor hulp uit het sociaal 

netwerk betaald uit een pgb  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

94 18-12-2018 
18.025386 burgerbrief inzake bevrijdingsdag, eren 

van alle bevrijders  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

95 19-12-2018 
18.026031 burgerbrief inzake verzoek aanpassing 

bestemmingsplan Landelijk Gebied  

Ter afdoening in handen stellen van 

het college 

96 19-12-2018 
18.026056 Raad van State inzake beroep 

bestemmingsplan Tiendweg  

Ter afdoening in handen stellen van 

het college 

97 19-12-2018 
18.026033 burgerbrief inzake toezicht veiligheid 

bouwterrein Lidl Iepenlaan  

Ter afdoening in handen stellen van 

het college 

98 20-12-2018 18r.00806 rib wijkanalyse sociaal domein  Voor kennisgeving aannemen 

99 20-12-2018 18r.00819 rib ontwikkelingen schiphol  Voor kennisgeving aannemen 

100 20-12-2018 
18r.00826 rib vernieuwing doelgroepenvervoer en 

aanvullend openbaar vervoer  

Voor kennisgeving aannemen 

101 20-12-2018 
18r.00817 raadsvoorstel ontwerp uitgangspunten 

begroting 2020 recreatieschap stichtse groenlanden  

Doorgeleiden naar de 

agendacommissie 

102 20-12-2018 
18r.00823 rib activiteiten 2018 bodemdaling en 

klimaatbestendig  

Voor kennisgeving aannemen 

103 20-12-2018 

18r.00836 rib verlenging handhavingsbeleid en 

procesinformatie rondom integraal veiligheidsplan en 

vth-beleid  

Voor kennisgeving aannemen 

104 20-12-2018 
18r.00809 rib invoering abonnementstarief en tarieven 

hulp bij het huishouden  

Voor kennisgeving aannemen 

105 20-12-2018 
18r.00824 rib lobby bij instellingen in de medische 

sector  

Voor kennisgeving aannemen 

106 20-12-2018 
18r.00773 rib toekenning regiodeal bodemdaling 

groene hart  

Voor kennisgeving aannemen 

107 20-12-2018 
18r.00839 rib artikel 42 vragen en antwoorden over 

buurtbatterij schilderskwartier  

Voor kennisgeving aannemen 

108 20-12-2018 
18r.00795 rib meerjarig onderhoudsprogramma (mop) 

2019-2022 openbare ruimte  

Voor kennisgeving aannemen 

109 21-12-2018 

18u.28373 bericht wethouder financiën inzake 

ontvangst verzoeken inzake financiële gezondheid en 

opzet begroting  

Voor kennisgeving aannemen 

110 31-12-2018 
18.026390 Provincie Utrecht inzake beoordeling 

begroting gemeente Woerden 2019  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

111 08-01-2019 
18.026498 Burgerbrief inzake houtstook schone lucht 

akkoord 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

112 08-01-2019 
19.000163 Burgerbrief inzake 5g-netwerken slimme 

lantaarnpalen  

Voor kennisgeving aannemen 

113 08-01-2019 
19.000282 Omgevingsdienst regio Utrecht inzake 

vastgestelde Kadernota 2020 en reactie op zienswijze  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W 

114 08-01-2019 
19.000300 Omgevingsregio regio Utrecht inzake 

wijziging gemeenschappelijke regeling  

Ter afdoening in handen stellen van 

B&W en de raad informeren 

115 08-01-2019 
19.000003 Bezwaarschrift inzake besluit afwijzing 

wob-verzoek Meije 300  

Ter afdoening in handen stellen van 

het college 

116 08-01-2019 18R.00770 rib Sport en BTW  Voor kennisgeving aannemen 

117 08-01-2019 
18.026405 VNG-ledenbrief inzake voortgang 

klimaatakkoord  

Voor kennisgeving aannemen 

118 09-01-2019 
19.000384 Groene Buffer inzake woningbouw 

Harmelen  

Desgevraagd betrekken bij 

agendapunt 'Jaargesprek Wonen' op 

de Politieke avond van 10 januari 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025836-vng-ledenbrief-inzake-uitvoeringsregeling-wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-betaald-uit-een-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025836-vng-ledenbrief-inzake-uitvoeringsregeling-wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-betaald-uit-een-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025836-vng-ledenbrief-inzake-uitvoeringsregeling-wmo-ministeriele-regeling-voor-hulp-uit-het-sociaal-netwerk-betaald-uit-een-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025386-burgerbrief-inzake-bevrijdingsdag-eren-van-alle-bevrijders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-025386-burgerbrief-inzake-bevrijdingsdag-eren-van-alle-bevrijders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026031-aanpassing-bestemmingsplan-inzake-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026031-aanpassing-bestemmingsplan-inzake-meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026056-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026056-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026033-toezicht-veiligheid-bouwterrein-lidl-iepenlaan-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026033-toezicht-veiligheid-bouwterrein-lidl-iepenlaan-a.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00806-rib-wijkanalyse-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00819-rib-ontwikkelingen-schiphol.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00826-rib-vernieuwing-doelgroepenvervoer-en-aanvullend-openbaar-vervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00826-rib-vernieuwing-doelgroepenvervoer-en-aanvullend-openbaar-vervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00817-raadsvoorstel-ontwerp-uitgangspunten-begroting-2020-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00817-raadsvoorstel-ontwerp-uitgangspunten-begroting-2020-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00823-rib-activiteiten-2018-bodemdaling-en-klimaatbestendig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00823-rib-activiteiten-2018-bodemdaling-en-klimaatbestendig.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00836-rib-verlenging-handhavingsbeleid-en-procesinformatie-rondom-integraal-veiligheidsplan-en-vth-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00836-rib-verlenging-handhavingsbeleid-en-procesinformatie-rondom-integraal-veiligheidsplan-en-vth-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00836-rib-verlenging-handhavingsbeleid-en-procesinformatie-rondom-integraal-veiligheidsplan-en-vth-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00809-rib-invoering-abonnementstarief-en-tarieven-hulp-bij-het-huishouden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00809-rib-invoering-abonnementstarief-en-tarieven-hulp-bij-het-huishouden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00824-rib-lobby-bij-instellingen-in-de-medische-sector.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00824-rib-lobby-bij-instellingen-in-de-medische-sector.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00773-rib-toekenning-regiodeal-bodemdaling-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00773-rib-toekenning-regiodeal-bodemdaling-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00839-rib-artikel-42-vragen-en-antwoorden-over-buurtbatterij-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00839-rib-artikel-42-vragen-en-antwoorden-over-buurtbatterij-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00795-rib-meerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2019-2022-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00795-rib-meerjarig-onderhoudsprogramma-mop-2019-2022-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-28373-bericht-wethouder-financien-inzake-ontvangst-verzoeken-inzake-financiele-gezondheid-en-opzet-begroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-28373-bericht-wethouder-financien-inzake-ontvangst-verzoeken-inzake-financiele-gezondheid-en-opzet-begroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18u-28373-bericht-wethouder-financien-inzake-ontvangst-verzoeken-inzake-financiele-gezondheid-en-opzet-begroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026390-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-gemeente-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026390-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-gemeente-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026498-a-burgerbrief-inzake-houtstook-schone-lucht-akkoord-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026498-a-burgerbrief-inzake-houtstook-schone-lucht-akkoord-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000163-a-burgerbrief-inzake-5g-netwerken-slimme-lantaarnpalen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000163-a-burgerbrief-inzake-5g-netwerken-slimme-lantaarnpalen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000282-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-vastgestelde-kadernota-2020-en-reactie-op-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000282-omgevingsdienst-regio-utrecht-inzake-vastgestelde-kadernota-2020-en-reactie-op-zienswijze.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000300-omgevingsregio-regio-utrecht-inzake-wijziging-gemeenschappelijke-regeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000300-omgevingsregio-regio-utrecht-inzake-wijziging-gemeenschappelijke-regeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000003-a-bezwaarschrift-inzake-besluit-afwijzing-wob-verzoek-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000003-a-bezwaarschrift-inzake-besluit-afwijzing-wob-verzoek-meije-300.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00770-rib-sport-en-btw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026405-vng-ledenbrief-inzake-voortgang-klimaatakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-026405-vng-ledenbrief-inzake-voortgang-klimaatakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000384-groene-buffer-inzake-woningbouw-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000384-groene-buffer-inzake-woningbouw-harmelen.pdf


119 09-01-2019 
19.000389 klacht over isolatie huurwoning groenwest 

en verzoek bemiddeling  

Ter afdoening in handen stellen van 

het college 

120 09-01-2019 
19r.00009 rib vier onderzoeksrapporten als 

bouwstenen voor de verstedelijkingsstrategie U10  

Voor kennisgeving aannemen 

121 09-01-2019 
19.000385 vng standaardverklaring baseline 

informatiebeveiliging overheid  

Voor kennisgeving aannemen 

122 09-01-2019 
19.000387 voortgang afspraken raamovereenkomst 

verpakkingen 2013-2022  

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000389-klacht-over-isolatie-huurwoning-groenwest-en-verzoek-bemiddeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000389-klacht-over-isolatie-huurwoning-groenwest-en-verzoek-bemiddeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00009-rib-vier-onderzoeksrapporten-als-bouwstenen-voor-de-verstedelijkingsstrategie-u10-m.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00009-rib-vier-onderzoeksrapporten-als-bouwstenen-voor-de-verstedelijkingsstrategie-u10-m.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000385-vng-standaardverklaring-baseline-informatiebeveiliging-overheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000385-vng-standaardverklaring-baseline-informatiebeveiliging-overheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000387-voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-000387-voortgang-afspraken-raamovereenkomst-verpakkingen-2013-2022-1.pdf

