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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 22 februari 2019 tot en met 15 maart 2019 te 
behandelen zoals voorgesteld. 
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# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 26-02-2019 
19.003596 aanbiedingsbrief 'afval verwijdering 
utrecht' inzake concept-jaarbegroting  

Voor kennisgeving aannemen 

2 26-02-2019 
19.003623 raad van state inzake beroep 
coördinatieregeling bestemmingsplan geestdorp 4  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

3 28-02-2019 
19.003723 burgerbrief inzake wob - verzoek 
correspondentie presidium en raad  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

4 28-02-2019 
19.004010 raad van state inzake voorlopige 
voorziening beroep coördinatieregeling 
bestemmingsplan geestdorp 4  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

5 28-02-2019 
19.003647 burgerbrief inzake zorgen en bezwaren 
tegen het voorstel 'inrichting en beplanting tussen 
meerkoet en hof van harmelen'  

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

6 28-02-2019 
19.003609 burgerbrief inzake klacht over 
communicatie inzake voortuin ii  

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

7 28-02-2019 
19.003926 art. 42 vragen vvd inzake onafhankelijk 
onderzoek naar waterstof in het schilderskwartier  

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

8 28-02-2019 
19.003762 burgerbrief inzake doorstroming 
woerden west  

Voor kennisgeving aannemen 

9 28-02-2019 19r.00191 rib stempassen de meije even nummers  Voor kennisgeving aannemen 

10 28-02-2019 
19.003972 brief billybird inzake tankstations en 
gemeentelijk beleid inzake energietransitie  

Voor kennisgeving aannemen 

11 28-02-2019 
19.004002 provincie utrecht inzake toezichtbrief 
huisvesting vergunninghouders tweede helft 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

12 06-03-2019 
19.004618 art. 42 vragen sterkwoerden inzake 
tegenprestatie mensen met een uitkering  

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

13 06-03-2019 
19.004630 art. 42 vragen cda inzake voorzieningen 
staatsliedenkwartier  

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

14 06-03-2019 
19.004632 brief participatieraad woerden inzake 
maatschappelijke agenda  

Voor kennisgeving aannemen 

15 06-03-2019 
19.004655 ledenbrief vng inzake afspraken wnra en 
ledenraadpleging  

Voor kennisgeving aannemen 

16 06-03-2019 19r.00125 rib onafhankelijke cliëntondersteuning  Voor kennisgeving aannemen 

17 06-03-2019 19r.00151 rib ontwikkelingen bij de ggdru  Voor kennisgeving aannemen 

18 06-03-2019 
19r.00155 rib beantwoording art. 42 vragen vvd 
inzake (constructieve) veiligheid parkeergarage 
castellum  

Voor kennisgeving aannemen 

19 06-03-2019 
19r.00201 rib beantwoording motie inzicht in 
duurzame woonlasten  

Voor kennisgeving aannemen 

20 06-03-2019 
19.004766 brief landelijk overleg gemeentelijke 
arbeidsvoorwaarden inzake geschillenregeling cao 
gemeenten  

Voor kennisgeving aannemen 

21 06-03-2019 19r.00196 rib antonius ziekenhuis in woerden  
Behandelen op de bijzondere avond van 18 
april 

22 07-03-2019 
19r.00137 rv maatschappelijke agenda sociaal 
domein 2019-2022  

Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

23 07-03-2019 
19r.00170 rib stand van zaken planvorming hof van 
harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003596-aanbiedingsbrief-afval-verwijdering-utrecht-inzake-concept-jaarbegroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003596-aanbiedingsbrief-afval-verwijdering-utrecht-inzake-concept-jaarbegroting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003623-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003623-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003723-burgerbrief-inzake-wob-verzoek-correspondentie-presidium-en-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003723-burgerbrief-inzake-wob-verzoek-correspondentie-presidium-en-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004010-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004010-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004010-raad-van-state-inzake-voorlopige-voorziening-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003647-burgerbrief-inzake-zorgen-en-bezwaren-tegen-het-voorstel-inrichting-en-beplanting-tussen-meerkoet-en-hof-van-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003647-burgerbrief-inzake-zorgen-en-bezwaren-tegen-het-voorstel-inrichting-en-beplanting-tussen-meerkoet-en-hof-van-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003647-burgerbrief-inzake-zorgen-en-bezwaren-tegen-het-voorstel-inrichting-en-beplanting-tussen-meerkoet-en-hof-van-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003609-burgerbrief-inzake-klacht-over-communicatie-inzake-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003609-burgerbrief-inzake-klacht-over-communicatie-inzake-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003926-art-42-vragen-vvd-inzake-onafhankelijk-onderzoek-naar-waterstof-in-het-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003926-art-42-vragen-vvd-inzake-onafhankelijk-onderzoek-naar-waterstof-in-het-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003762-burgerbrief-inzake-doorstroming-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003762-burgerbrief-inzake-doorstroming-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00191-rib-stempassen-de-meije-even-nummers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003972-brief-billybird-inzake-tankstations-en-gemeentelijk-beleid-inzake-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-003972-brief-billybird-inzake-tankstations-en-gemeentelijk-beleid-inzake-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004002-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-huisvesting-vergunninghouders-tweede-helft-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004002-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-huisvesting-vergunninghouders-tweede-helft-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004618-art-42-vragen-sterkwoerden-inzake-tegenprestatie-mensen-met-een-uitkering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004618-art-42-vragen-sterkwoerden-inzake-tegenprestatie-mensen-met-een-uitkering.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004630-art-42-vragen-cda-inzake-voorzieningen-staatsliedenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004630-art-42-vragen-cda-inzake-voorzieningen-staatsliedenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004632-brief-participatieraad-woerden-inzake-maatschappelijke-agenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004632-brief-participatieraad-woerden-inzake-maatschappelijke-agenda.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004655-ledenbrief-vng-inzake-afspraken-wnra-en-ledenraadpleging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004655-ledenbrief-vng-inzake-afspraken-wnra-en-ledenraadpleging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00125-rib-onafhankelijke-clientondersteuning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00151-rib-ontwikkelingen-bij-de-ggdru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00155-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-constructieve-veiligheid-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00155-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-constructieve-veiligheid-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00155-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-constructieve-veiligheid-parkeergarage-castellum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00201-rib-beantwoording-motie-inzicht-in-duurzame-woonlasten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00201-rib-beantwoording-motie-inzicht-in-duurzame-woonlasten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004766-brief-landelijk-overleg-gemeentelijke-arbeidsvoorwaarden-inzake-geschillenregeling-cao-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004766-brief-landelijk-overleg-gemeentelijke-arbeidsvoorwaarden-inzake-geschillenregeling-cao-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004766-brief-landelijk-overleg-gemeentelijke-arbeidsvoorwaarden-inzake-geschillenregeling-cao-gemeenten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00196-rib-antonius-ziekenhuis-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00137-rv-maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00137-rv-maatschappelijke-agenda-sociaal-domein-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00170-rib-stand-van-zaken-planvorming-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00170-rib-stand-van-zaken-planvorming-hof-van-harmelen.pdf
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24 07-03-2019 
19.004949 raad van state inzake beroep 
coördinatieregeling bestemmingsplan 
oudelandseweg 44 en omgevingsvergunning  

Voor kennisgeving aannemen 

25 08-03-2019 
19r.00084 rv Startnotitie project westelijke 
ontsluiting Woerden  

Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

26 11-03-2019 
19.005006 raad van state inzake uitspraak 
coördinatieregeling bestemmingsplan geestdorp 4 
en omgevingsvergunning  

Voor kennisgeving aannemen 

27 11-03-2019 
19.004998 vng ledenbrief inzake totaalrapportage 
informatiebeveiliging gevs 2017  

Voor kennisgeving aannemen 

28 11-03-2019 
19r.00153 rib beantwoording vragen artikel 42 over 
rib vernieuwing doelgroepenvervoer  

Voor kennisgeving aannemen 

29 11-03-2019 

19.005144 ministerie bzk inzake integriteit 
kandidaat-bestuurders, handleiding basisscan i.v.m. 
verkiezingen provinciale staten en 
waterschapsverkiezingen  

Voor kennisgeving aannemen 

30 11-03-2019 
19.004986 initiatiefvoorstel cda inzake routekaart 
energietransitie  

Voor kennisgeving aannemen en ter 
wensen en bedenkingen doorgeleiden naar 
het college 

31 11-03-2019 
19.005115 art. 42 vragen cda inzake kruising 
enschedeweg - spruitweg  

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

32 12-03-2019 
19r.00194 rv gebruik van analyses u10 voor het rep 
en res  

Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

33 12-03-2019 
19.005373 raad van state inzake beroep 
coördinatieregeling bestemmingsplan 
oudelandseweg 44 en omgevingsvergunning  

Voor kennisgeving aannemen 

34 12-03-2019 
19.005381 raad van state inzake beroep 
coördinatieregeling bestemmingsplan 
oudelandseweg 44 en omgevingsvergunning  

Voor kennisgeving aannemen 

35 13-03-2019 
19r.00188 rv begrotingswijziging 2019-2022 ferm 
werk  

Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

36 13-03-2019 
19r.00179 rv samenwerken regionale energie 
strategie res-u16  

Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

37 13-03-2019 
19r.00230 rib Aanbesteding reconstructie 
Hollandbaan - Waardsebaan  

Voor kennisgeving aannemen 

38 13-03-2019 19r.00144 rib vth-beleid 2019-2022  Voor kennisgeving aannemen 

39 13-03-2019 
19r.00204 rib beleids-en beheerplan 
begraafplaatsen  

Voor kennisgeving aannemen 

40 13-03-2019 
19r.00220 rib beantwoording arttikel 42 vragen 
inwonersbelangen inzake mauritshof -sofiehof 
harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

41 14-03-2019 19r.00180 rv omgevingsagenda woerden  

Behandelen op de Politieke avond van 11 
april 2019 - Op 18 maart wordt een 
gecorrigeerde bijlage bij dit voorstel 
aangeboden 

42 14-03-2019 19r.00108 maart rib  
Behandelen op de Politieke Avond van 28 
maart 2019 

43 14-03-2019 19.005482 petitie 'nee tegen voortuin 2'  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college - Het volledige document is in te 
zien bij de griffie 

44 14-03-2019 
19.005528 art. 42 vragen fractie bakker inzake 
informatievoorziening transferium en extra station 
woerden  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004949-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004949-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004949-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00084-rv-startnotitie-project-westelijke-ontsluiting-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00084-rv-startnotitie-project-westelijke-ontsluiting-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005006-raad-van-state-inzake-uitspraak-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005006-raad-van-state-inzake-uitspraak-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005006-raad-van-state-inzake-uitspraak-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004998-vng-ledenbrief-inzake-totaalrapportage-informatiebeveiliging-gevs-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004998-vng-ledenbrief-inzake-totaalrapportage-informatiebeveiliging-gevs-2017.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00153-rib-beantwoording-vragen-artikel-42-over-rib-vernieuwing-doelgroepenvervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00153-rib-beantwoording-vragen-artikel-42-over-rib-vernieuwing-doelgroepenvervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005144-ministerie-bzk-inzake-integriteit-kandidaat-bestuurders-handleiding-basisscan-i-v-m-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005144-ministerie-bzk-inzake-integriteit-kandidaat-bestuurders-handleiding-basisscan-i-v-m-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005144-ministerie-bzk-inzake-integriteit-kandidaat-bestuurders-handleiding-basisscan-i-v-m-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005144-ministerie-bzk-inzake-integriteit-kandidaat-bestuurders-handleiding-basisscan-i-v-m-verkiezingen-provinciale-staten-en-waterschapsverkiezingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004986-initiatiefvoorstel-cda-inzake-routekaart-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-004986-initiatiefvoorstel-cda-inzake-routekaart-energietransitie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005115-art-42-vragen-cda-inzake-kruising-enschedeweg-spruitweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005115-art-42-vragen-cda-inzake-kruising-enschedeweg-spruitweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00194-rv-gebruik-van-analyses-u10-voor-het-rep-en-res.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00194-rv-gebruik-van-analyses-u10-voor-het-rep-en-res.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005373-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005373-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005373-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005381-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005381-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005381-raad-van-state-inzake-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-oudelandseweg-44-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00188-rv-begrotingswijziging-2019-2022-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00188-rv-begrotingswijziging-2019-2022-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00179-rv-samenwerken-regionale-energie-strategie-res-u16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00179-rv-samenwerken-regionale-energie-strategie-res-u16.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00230-rib-aanbesteding-reconstructie-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00230-rib-aanbesteding-reconstructie-hollandbaan-waardsebaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00144-rib-vth-beleid-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00204-rib-beleids-en-beheerplan-begraafplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00204-rib-beleids-en-beheerplan-begraafplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00220-rib-beantwoording-arttikel-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-mauritshof-sofiehof-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00220-rib-beantwoording-arttikel-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-mauritshof-sofiehof-harmelen.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00180-rv-omgevingsagenda-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00108-maart-rib.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005482-petitie-nee-tegen-voortuin-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005528-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-informatievoorziening-transferium-en-extra-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005528-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-informatievoorziening-transferium-en-extra-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-005528-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-informatievoorziening-transferium-en-extra-station-woerden.pdf
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45 14-03-2019 

19r.00215 rib omgevingsvergunning horeca 
hofstede batestein (brediusboerderij) en stand van 
zaken visie centrumgebied brediuspark + 
indicatieve kaderkaart  

Voor kennisgeving aannemen 

46 14-03-2019 
19r.00227 rib beantwoording artikel 42 vragen 
lijstvanderdoes over het groot-onderhoud aan het 
westdampark in woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

47 14-03-2019 
19.005623 ledenbrief vng inzake wijzigingswet open 
overheid (woo)  

Voor kennisgeving aannemen 

48 15-03-2019 
19.005653 art. 42 vragen fractie bakker inzake 
rechterlijke uitspraak aanbestedingsprocedure 
reconstructie hollandbaan - waardsebaan  

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

49 15-03-2019 
19.005743 art. 42 vragen d66 inzake ongewenste 
hindernissen in de openbare ruimte  

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

50 15-03-2019 
19r.00185 rv verordening rechtspositie raads- en 
commissieleden 2019  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 
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