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RAADSVOORSTEL
Datum: 4 december 2019
19R.01023

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken

De voorzitter

V.J.H. Molkenboer

De griffier,

Drs. M.J.W. Tobeas

Voorgesteld besluit:
- De ingekomen stukken over de periode van 29 november tot en met 12 december te

behandelen zoals voorgesteld.



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
29-11-2019 t/m 12-12-2019

1 van 2 

# PUBLICATIE-
DATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1. 02-12-2019
19.092316 VNG ledenbrief inzake herziening 
VNG publicatie 'handhaving door en voor 
gemeenten' (2019) 

Voor kennisgeving aannemen 

2. 03-12-2019 19r.00901 Raadsvoorstel inzake brug Woerden-
West 

Behandelen tijdens politieke   
avond 12 december 2019 

3. 04-12-2019

19.092535 Recreatieschap de Stichtse 
Groenlanden inzake de gevolgen van PAS voor 
de projecten van Recreatieschap de Stichtse 
Groenlanden 

Voor kennisgeving aannemen 

4. 04-12-2019 19.092485 VNG ledenbrief inzake actualisering 
model archiefverordening 2017 Voor kennisgeving aannemen 

5. 04-12-2019 19.092488 VNG ledenbrief inzake stand van 
zaken Omgevingswet Voor kennisgeving aannemen 

6. 04-12-2019
19.092379 VNG ledenbrief inzake totaalpakket 
moties, preadviezen en brieven buitengewone 
ALV 29-11-2019 

Voor kennisgeving aannemen 

7. 04-12-2019 19r.00917 Raadsinformatiebrief inzake 
legesinkomsten omgevingsvergunningen 2019 Voor kennisgeving aannemen 

8. 04-12-2019 19.092594 Brief Albin van der Tol inzake 
neerleggen fractieassistentschap CDA Voor kennisgeving aannemen 

9. 04-12-2019 19r.00924 Raadsvoorstel inzake zienswijze 
kadernota 2021 VRU 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

10. 04-12-2019
19.092596 Art. 42 vragen SP inzake uitholling 
van het zorgaanbod voor de meest kwetsbare 
inwoners 

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

11. 04-12-2019

19.092590 Art. 42 vragen LijstvanderDoes 
inzake inzaaien van bermen met een 
bloemenmengsel Kromwijkerkade, Boerendijk, 
Hollandbaan, Waardsebaan 

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

12. 04-12-2019 19.092597 Art. 42 vragen SP inzake 
noodoplossing Boerendijk 

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

13. 04-12-2019

19r.00717 Raadsinformatiebrief inzake 
beantwoording motie 'bomen in beeld' (M-16 uit 
de LTA) en de vervanging van bomen in najaar 
2019 

Voor kennisgeving aannemen 

14. 05-12-2019 19r.00849 Raadsvoorstel inzake verduurzamen 
brandweerkazerne Boerendijk 34 

Doorgeleid naar 
agendacommissie 

15. 06-12-2019
19U.25735 Brief burgemeester aan raad 
betreffende afhandeling klacht mevrouw De 
Mooij jegens wethouder Bolderdijk 

Voor kennisgeving aannemen 

16. 09-12-2019 19.092759 Art. 42 vragen SP inzake verkoop 
Snel Shared Logistics 

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

17. 09-12-2019
19.092764 U10 documenten inzake bestuurlijk 
overleg meerjarenprogramma infrastructuur, 
ruimte en transport (BO MIRT) 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092316-vng-ledenbrief-inzake-herziening-vng-publicatie-handhaving-door-en-voor-gemeenten-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092316-vng-ledenbrief-inzake-herziening-vng-publicatie-handhaving-door-en-voor-gemeenten-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092316-vng-ledenbrief-inzake-herziening-vng-publicatie-handhaving-door-en-voor-gemeenten-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00901-raadsvoorstel-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00901-raadsvoorstel-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092535-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-de-gevolgen-van-pas-voor-de-project-van-recreatieschap-de-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092535-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-de-gevolgen-van-pas-voor-de-project-van-recreatieschap-de-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092535-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-de-gevolgen-van-pas-voor-de-project-van-recreatieschap-de-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092535-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-de-gevolgen-van-pas-voor-de-project-van-recreatieschap-de-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092485-vng-ledenbrief-inzake-actualisering-model-archiefverordening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092485-vng-ledenbrief-inzake-actualisering-model-archiefverordening-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092488-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092488-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092379-vng-ledenbrief-inzake-totaalpakket-moties-preadviezen-en-brieven-buitengewone-alv-29-11-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092379-vng-ledenbrief-inzake-totaalpakket-moties-preadviezen-en-brieven-buitengewone-alv-29-11-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092379-vng-ledenbrief-inzake-totaalpakket-moties-preadviezen-en-brieven-buitengewone-alv-29-11-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00917-raadsinformatiebrief-inzake-legesinkomsten-omgevingsvergunningen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00917-raadsinformatiebrief-inzake-legesinkomsten-omgevingsvergunningen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092594-brief-albin-van-der-tol-inzake-neerleggen-fractieassistentschap-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092594-brief-albin-van-der-tol-inzake-neerleggen-fractieassistentschap-cda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00924-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-kadernota-2021-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00924-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-kadernota-2021-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092596-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092596-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092596-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092590-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel-kromwijkerkade-boerendijk-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092590-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel-kromwijkerkade-boerendijk-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092590-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel-kromwijkerkade-boerendijk-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092590-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel-kromwijkerkade-boerendijk-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092597-art-42-vragen-sp-inzake-noodoplossing-boerendijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092597-art-42-vragen-sp-inzake-noodoplossing-boerendijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00717-raadsinformatiebrief-inzake-beantwoording-motie-bomen-in-beeld-m-16-uit-de-lta-en-de-vervanging-van-bomen-in-najaar-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00717-raadsinformatiebrief-inzake-beantwoording-motie-bomen-in-beeld-m-16-uit-de-lta-en-de-vervanging-van-bomen-in-najaar-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00717-raadsinformatiebrief-inzake-beantwoording-motie-bomen-in-beeld-m-16-uit-de-lta-en-de-vervanging-van-bomen-in-najaar-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00717-raadsinformatiebrief-inzake-beantwoording-motie-bomen-in-beeld-m-16-uit-de-lta-en-de-vervanging-van-bomen-in-najaar-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00849-raadsvoorstel-inzake-verduurzamen-brandweerkazerne-boerendijk-34.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00849-raadsvoorstel-inzake-verduurzamen-brandweerkazerne-boerendijk-34.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-burgemeester-en-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-burgemeester-en-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/brief-burgemeester-en-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092759-art-42-vragen-sp-inzake-verkoop-snel-shared-logistics.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092759-art-42-vragen-sp-inzake-verkoop-snel-shared-logistics.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092764-u10-documenten-inzake-bestuurlijk-overleg-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-bo-mirt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092764-u10-documenten-inzake-bestuurlijk-overleg-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-bo-mirt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092764-u10-documenten-inzake-bestuurlijk-overleg-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-bo-mirt.pdf


LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
29-11-2019 t/m 12-12-2019 
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18.  09-12-2019 
19r.00922 Raadsinformatiebrief inzake 
aanbesteding ingenieursdiensten brug 
Woerden-West en brug Harmelerwaard  

Voor kennisgeving aannemen 

19.  11-12-2019 
19r.00964 Raadsinformatiebrief inzake jaarbrief 
wonen 2019 en strategische 
woningbouwplanning 2019  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

20.  11-12-2019 19.092919 Kaderbrief GGDrU 2021  
Ter afdoening in handen stellen 
van het college en de raad 
informeren 

21.  11-12-2019 19.092978 Art. 42 vragen CU/SGP inzake rijdt 
het nog door in Woerden?  

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

22.  11-12-2019 19.092997 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
parkeerdruk Groenendaal Harmelen  

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

23.  11-12-2019 19.092993 Financiële stukken Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college en de raad 
informeren n.a.v. motie M20 
(LTA) 

24.  11-12-2019 19.092939 Rapport Nationale Ombudsman 
inzake klachten uit zicht, mensen buiten beeld?  Voor kennisgeving aannemen 

25.  11-12-2019 
19r.00955 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake de effecten 
van de snelheidsverlaging op de A2 en A12 
voor sluipverkeer door Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  11-12-2019 
19r.00969 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen inzake veilig oversteken bij de 
basisschool in Kamerik  

Voor kennisgeving aannemen 

27.  11-12-2019 19r.00971 Raadsinformatiebrief inzake 
grondprijsbrief 2020  Voor kennisgeving aannemen 

28.  11-12-2019 
19r.00988 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake het effect 
van de nieuwe maximumsnelheid van de 
snelwegen op de aanrijtijden van ambulances  

Voor kennisgeving aannemen 

29.  12-12-2019 
19.093011 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake spelen in de nieuwe wijk langs het spoor 
(Staatsliedenkwartier)  

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

30.  12-12-2019 19.093043 VNG ledenbrief inzake nieuwe VNG 
model referendumverordening  Voor kennisgeving aannemen 

31.  12-12-2019 19r.00963 Raadsinformatiebrief inzake 
oplevering verkeersmodel  Voor kennisgeving aannemen 

32.  12-12-2019 19r.00858 Raadsinformatiebrief inzake evaluatie 
cameratoezicht Tournoysveld  Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00922-raadsinformatiebrief-inzake-aanbesteding-ingenieursdiensten-brug-woerden-west-en-brug-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00922-raadsinformatiebrief-inzake-aanbesteding-ingenieursdiensten-brug-woerden-west-en-brug-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00922-raadsinformatiebrief-inzake-aanbesteding-ingenieursdiensten-brug-woerden-west-en-brug-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00964-raadsinformatiebrief-inzake-jaarbrief-wonen-2019-en-strategische-woningbouwplanning-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00964-raadsinformatiebrief-inzake-jaarbrief-wonen-2019-en-strategische-woningbouwplanning-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00964-raadsinformatiebrief-inzake-jaarbrief-wonen-2019-en-strategische-woningbouwplanning-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092919-kaderbrief-ggdru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092978-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-rijdt-het-nog-door-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092978-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-rijdt-het-nog-door-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092997-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092997-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092993-financiele-stukken-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092993-financiele-stukken-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092939-rapport-nationale-ombudsman-inzake-klachten-uit-zicht-mensen-buiten-beeld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-092939-rapport-nationale-ombudsman-inzake-klachten-uit-zicht-mensen-buiten-beeld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00955-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-effecten-van-de-snelheidsverlaging-op-de-a2-en-a12-voor-sluipverkeer-door-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00955-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-effecten-van-de-snelheidsverlaging-op-de-a2-en-a12-voor-sluipverkeer-door-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00955-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-effecten-van-de-snelheidsverlaging-op-de-a2-en-a12-voor-sluipverkeer-door-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00955-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-de-effecten-van-de-snelheidsverlaging-op-de-a2-en-a12-voor-sluipverkeer-door-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00969-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-veilig-oversteken-bij-de-basisschool-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00969-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-veilig-oversteken-bij-de-basisschool-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00969-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-veilig-oversteken-bij-de-basisschool-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00971-raadsinformatiebrief-inzake-grondprijsbrief-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00971-raadsinformatiebrief-inzake-grondprijsbrief-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00988-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-effect-van-de-nieuwe-maximumsnelheid-van-de-snelwegen-op-de-aanrijtijden-van-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00988-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-effect-van-de-nieuwe-maximumsnelheid-van-de-snelwegen-op-de-aanrijtijden-van-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00988-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-effect-van-de-nieuwe-maximumsnelheid-van-de-snelwegen-op-de-aanrijtijden-van-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00988-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-effect-van-de-nieuwe-maximumsnelheid-van-de-snelwegen-op-de-aanrijtijden-van-ambulances.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093011-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-spelen-in-de-nieuwe-wijk-langs-het-spoor-staatsliedenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093011-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-spelen-in-de-nieuwe-wijk-langs-het-spoor-staatsliedenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093011-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-spelen-in-de-nieuwe-wijk-langs-het-spoor-staatsliedenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093043-vng-ledenbrief-inzake-nieuwe-vng-model-referendumverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093043-vng-ledenbrief-inzake-nieuwe-vng-model-referendumverordening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00963-raadsinformatiebrief-inzake-oplevering-verkeersmodel.pdf
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