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# PUBLICATIEDATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  04-07-2019 19r.00544 Rib onderzoek haalbaarheid bouw 
politiekantoor  

Voor kennisgeving 
aannemen 

2.  08-07-2019 19.083366 Art. 42 vragen VVD inzake 
duidelijkheid over handhaving bij Gardameer  

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

3.  08-07-2019 
19.083161 Platform bedrijven Utrecht west 
(pbuw) inzake reactie op coalitieakkoord 2019 - 
2023 nieuwe energie voor Utrecht  

Voor kennisgeving 
aannemen 

4.  08-07-2019 
19.083141 Burgerbrief inzake verzoek actie 
onveilige situatie schoolgaande kinderen op 
Boerendijk  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

5.  08-07-2019 19.083219 VNG ledenbrief - ledenraadpleging 
CAO gemeenten 2019-2020  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

6.  08-07-2019 
19.083212 Raad van State inzake beroep 
Woerden coördinatieregeling bp Oudelandseweg 
en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

7.  08-07-2019 19.083140 Burgerbrief inzake verzoek oplossing 
parkeerdruk rondom Weteringstraat  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

8.  08-07-2019 
19.083162 Recreatie Midden-Nederland inzake 
ontwerp begroting 2020 en ontwerp jaarrekening 
2018 Recreatieschap Stichtse Groenlanden d.d. 
04-07-2019  

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

9.  09-07-2019 19.083408 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake speelvoorziening op Defensie-eiland  

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

10.  09-07-2019 19.083399 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake bestrijding eikenprocessierups  

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

11.  09-07-2019 
19.083398 Omgevingsdienst regio Utrecht (odru) 
verzoek zienswijze ontwerp-begroting Woerden 
(ontwerp-)begrotingswijziging ogw 2019-2020  

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

12.  09-07-2019 19.083409 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
stikstof uitspraak  

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

13.  09-07-2019 
19.083102 Burgerbrief inzake bekeuring parkeren 
auto - parkeerproblematiek Bomen- en 
Bloemenkwartier  

Voor kennisgeving 
aannemen 

14.  09-07-2019 19r.00579 Rib verbetermaatregelen tbv 
onvolkomenheden raming sociaal domein  

Desgewenst betrekken bij 
de motie n.a.v. dit 
onderwerp in de 
raadsvergadering van 11 
juli 2019 

15.  09-07-2019 19.083471 Raad van State inzake beroep 
bestemmingsplan Tiendweg Woerden  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

16.  10-07-2019 
19.083506 Gemeenteraad Heemstede inzake 
motie 'als we verder de trap af moeten, komen we 
onder water'  

Overlaten aan individuele 
fracties 

17.  10-07-2019 
19.083536 VNG ledenbrief inzake 
ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO 
SW 2019  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

18.  10-07-2019 
19.083032 Poort van Woerden inzake verslag 
meedenkavond toekomst stationsgebied 
Woerden  

Voor kennisgeving 
aannemen 

19.  10-07-2019 19r.00553 Rib actualisatie 
supermarktenstructuurvisie  

Voor kennisgeving 
aannemen 

20.  10-07-2019 19.083568 VNG ledenbrief - uitkomst 
ledenraadpleging meerjarenbeleidsplan CVA 

Voor kennisgeving 
aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00544-rib-onderzoek-haalbaarheid-bouw-politiekantoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00544-rib-onderzoek-haalbaarheid-bouw-politiekantoor.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083366-art-42-vragen-vvd-inzake-duidelijkheid-over-handhaving-bij-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083366-art-42-vragen-vvd-inzake-duidelijkheid-over-handhaving-bij-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083161-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-coalitieakkoord-2019-2023-nieuwe-energie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083161-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-coalitieakkoord-2019-2023-nieuwe-energie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083161-platform-bedrijven-utrecht-west-pbuw-inzake-reactie-op-coalitieakkoord-2019-2023-nieuwe-energie-voor-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083141-burgerbrief-inzake-verzoek-actie-onveilige-situatie-schoolgaande-kinderen-op-boerendijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083141-burgerbrief-inzake-verzoek-actie-onveilige-situatie-schoolgaande-kinderen-op-boerendijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083141-burgerbrief-inzake-verzoek-actie-onveilige-situatie-schoolgaande-kinderen-op-boerendijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083219-vng-ledenbrief-ledenraadpleging-cao-gemeenten-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083219-vng-ledenbrief-ledenraadpleging-cao-gemeenten-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083212-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083212-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083212-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083140-burgerbrief-inzake-verzoek-oplossing-parkeerdruk-rondom-weteringstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083140-burgerbrief-inzake-verzoek-oplossing-parkeerdruk-rondom-weteringstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083162-recreatie-midden-nederland-inzake-ontwerp-begroting-2020-en-ontwerp-jaarrekening-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-d-d-04-07-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083162-recreatie-midden-nederland-inzake-ontwerp-begroting-2020-en-ontwerp-jaarrekening-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-d-d-04-07-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083162-recreatie-midden-nederland-inzake-ontwerp-begroting-2020-en-ontwerp-jaarrekening-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-d-d-04-07-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083162-recreatie-midden-nederland-inzake-ontwerp-begroting-2020-en-ontwerp-jaarrekening-2018-recreatieschap-stichtse-groenlanden-d-d-04-07-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083408-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-speelvoorziening-op-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083408-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-speelvoorziening-op-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083399-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-bestrijding-eikenprocessierups.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083399-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-bestrijding-eikenprocessierups.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083398-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-woerden-ontwerp-begrotingswijziging-ogw-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083398-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-woerden-ontwerp-begrotingswijziging-ogw-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083398-omgevingsdienst-regio-utrecht-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-woerden-ontwerp-begrotingswijziging-ogw-2019-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083409-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-stikstof-uitspraak.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083409-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-stikstof-uitspraak.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083102-burgerbrief-inzake-bekeuring-parkeren-auto-parkeerproblematiek-bomen-en-bloemenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083102-burgerbrief-inzake-bekeuring-parkeren-auto-parkeerproblematiek-bomen-en-bloemenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083102-burgerbrief-inzake-bekeuring-parkeren-auto-parkeerproblematiek-bomen-en-bloemenkwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00579-rib-8-juli-2019-verbetermaatregelen-tbv-onvolkomenheden-raming-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00579-rib-8-juli-2019-verbetermaatregelen-tbv-onvolkomenheden-raming-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083471-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083471-raad-van-state-inzake-beroep-bestemmingsplan-tiendweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083506-gemeenteraad-heemstede-inzake-motie-als-we-verder-de-trap-af-moeten-komen-we-onder-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083506-gemeenteraad-heemstede-inzake-motie-als-we-verder-de-trap-af-moeten-komen-we-onder-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083506-gemeenteraad-heemstede-inzake-motie-als-we-verder-de-trap-af-moeten-komen-we-onder-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083536-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-sw-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083536-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-sw-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083536-vng-ledenbrief-inzake-ledenraadpleging-onderhandelaarsakkoord-cao-sw-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00553-rib-actualisatie-supermarktenstructuurvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00553-rib-actualisatie-supermarktenstructuurvisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083568-vng-ledenbrief-uitkomst-ledenraadpleging-meerjarenbeleidsplan-cva-college-voor-arbeidszaken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083568-vng-ledenbrief-uitkomst-ledenraadpleging-meerjarenbeleidsplan-cva-college-voor-arbeidszaken.pdf
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(college voor arbeidszaken)  

21.  10-07-2019 
19.083032 Poort van Woerden inzake verslag 
meedenkavond toekomst stationsgebied 
Woerden  

Voor kennisgeving 
aannemen 

22.  10-07-2019 19r.00590 Beantwoording openstaande vraag 
Fractie Bakker over jaarstukken 2018  

Voor kennisgeving 
aannemen 

23.  11-07-2019 19r.00567 Rib controleverslag Woerden 2018  Voor kennisgeving 
aannemen 

24.  11-07-2019 19r.00526 Rib plan van aanpak ondermijning  
Behandelen op de 
Bijzondere Avond van 5 
september 2019 

25.  11-07-2019 19.083581 Ministerie BZK inzake toegankelijkheid 
van digitale informatie en dienstverlening  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

26.  11-07-2019 19r.00523 Rib stand van zaken project ontsluiting 
Harmelerwaard  

Voor kennisgeving 
aannemen 

27.  11-07-2019 19r.00538 Rib activiteiten van nme Woerden  Voor kennisgeving 
aannemen 

28.  11-07-2019 19r.00540 Rib stand van zaken Woerden 650 jaar 
stadsrechten in 2022  

Voor kennisgeving 
aannemen 

29.  11-07-2019 19r.00532 Rib eindevaluatie realisatie 
hondenvoorzieningen  

Voor kennisgeving 
aannemen 

30.  11-07-2019 19r.00560 Rib regio deal bodemdaling Groene 
Hart  

Voor kennisgeving 
aannemen 

31.  12-07-2019 19.083656 Gemeente Oostzaan inzake motie 
toename discriminatie  

Voor kennisgeving 
aannemen 

32.  12-07-2019 19r.00516 Rib voortgang actualisatie 
cultuurbeleid  

Voor kennisgeving 
aannemen 

33.  12-07-2019 19r.00552 Rib project 'iedereen doet mee'  Voor kennisgeving 
aannemen 

34.  12-07-2019 19.083657 Burgerbrief inzake bezwaar tegen 
brug Woerden-West  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

35.  12-07-2019 
19.083721 Omgevingsdienst regio Utrecht (odru) 
inzake reactie op zienswijze 
ontwerpbegrotingswijziging 2020 en 1e 
(ontwerp)begrotingswijzing 2019 odru  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

36.  12-07-2019 
19.083701 Burgerbrief inzake bezwaar tegen 
besluit kappen haagbeuk aan de Jan Steenstraat 
in Woerden  

Voor kennisgeving 
aannemen 

37.  17-07-2019 
19.084171 Schriftelijke vragen art. 42 van Fractie 
Bakker inzake Samen Veilig (SAVE) verzwijgt 
klachten voor gemeente Utrecht  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

38.  17-07-2019 
19.083811 Schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 
van de SP inzake zorggeld naar winst 
zorginstelling in plaats van naar zorg  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

39.  17-07-2019 
19.083821 VNG ledenbrief 19-053 inzake 
regionale samenwerking gemeenten en 
zorgverzekeraars  

Voor kennisgeving 
aannemen 

40.  17-07-2019 
19.084038 Rapport Instituut voor Publieke Sector 
Efficiëntie 'schaal en doelmatigheid van 
gemeenten'  

Voor kennisgeving 
aannemen 

41.  17-07-2019 19.084134 Jaarverslag Regionaal Historisch 
Centrum (RHC) 2018  

Voor kennisgeving 
aannemen 

42.  17-07-2019 19r.00312 RIB pilot inzamelen GFT bij hoogbouw, 
Van Slingelandtlanen  

Voor kennisgeving 
aannemen 

43.  17-07-2019 
19r.00721 RIB beantwoording art. 42-vragen 
Progressief Woerden inzake beantwoording 
milieu, overlast en het autobedrijf aan de 
Lindenlaan 29 in Kamerik  

Voor kennisgeving 
aannemen 

44.  17-07-2019 19.084171 Schriftelijke vragen art. 42 van Fractie Ter afdoening in handen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083568-vng-ledenbrief-uitkomst-ledenraadpleging-meerjarenbeleidsplan-cva-college-voor-arbeidszaken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083032-poort-van-woerden-inzake-verslag-meedenkavond-toekomst-stationsgebied-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00590-beantwoording-openstaande-vraag-fractie-bakker-over-jaarstukken-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00590-beantwoording-openstaande-vraag-fractie-bakker-over-jaarstukken-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00567-rib-controleverslag-woerden-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00526-rib-plan-van-aanpak-ondermijning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083581-ministerie-bzk-inzake-toegankelijkheid-van-digitale-informetie-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083581-ministerie-bzk-inzake-toegankelijkheid-van-digitale-informetie-en-dienstverlening.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00523-rib-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00523-rib-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00538-rib-activiteiten-van-nme-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00540-rib-stand-van-zaken-woerden-650-jaar-stadsrechten-in-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00540-rib-stand-van-zaken-woerden-650-jaar-stadsrechten-in-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00532-rib-eindevaluatie-realisatie-hondenvoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00532-rib-eindevaluatie-realisatie-hondenvoorzieningen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00560-rib-regio-deal-bodemdaling-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00560-rib-regio-deal-bodemdaling-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083656-gemeente-oostzaan-inzake-motie-toename-discriminatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083656-gemeente-oostzaan-inzake-motie-toename-discriminatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00516-rib-voortgang-actualisatie-cultuurbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00516-rib-voortgang-actualisatie-cultuurbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00552-rib-project-iedereen-doet-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083657-burgerbrief-inzake-bezwaar-tegen-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-083657-burgerbrief-inzake-bezwaar-tegen-brug-woerden-west.pdf
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Bakker inzake Samen Veilig (SAVE) verzwijgt 
klachten voor gemeente Utrecht  

stellen van B&W en de raad 
informeren 

45.  17-07-2019 
19.083811 Schriftelijke vragen ex artikel 42 RvO 
van de SP inzake zorggeld naar winst 
zorginstelling in plaats van naar zorg  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

46.  17-07-2019 
19.083821 VNG ledenbrief 19-053 inzake 
regionale samenwerking gemeenten en 
zorgverzekeraars  

Voor kennisgeving 
aannemen 

47.  17-07-2019 
19.084038 Rapport Instituut voor Publieke Sector 
Efficiëntie 'schaal en doelmatigheid van 
gemeenten'  

Voor kennisgeving 
aannemen 

48.  17-07-2019 19.084134 Jaarverslag Regionaal Historisch 
Centrum (RHC) 2018  

Voor kennisgeving 
aannemen 

49.  17-07-2019 19r.00312 RIB pilot inzamelen GFT bij hoogbouw, 
Van Slingelandtlanen  

Voor kennisgeving 
aannemen 

50.  19-07-2019 19.084355 Stichting Klasse inzake voorstel tot 
benoeming lid van de Raad van Toezicht  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

51.  22-07-2019 
19.084378 Schriftelijke vragen art. 42 van 
LijstvanderDoes, Fractie Bakker, 
Inwonersbelangen en VVD inzake woningbouw 
op het ziekenhuisterrein  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

52.  22-07-2019 19r.00587 Rib algemene uitkering 
gemeentefonds (meicirculaire 2019)  

Voor kennisgeving 
aannemen 

53.  22-07-2019 19u.16559 Brief college inzake vertraging 
beantwoording schriftelijke vragen zomerreces  

Voor kennisgeving 
aannemen 

54.  23-07-2019 
19r.00571 Rib beantwoording art. 42-vragen 
Progressief Woerden inzake ontwikkeling 
recreatie Cattenbroekerplas  

Voor kennisgeving 
aannemen 

55.  23-07-2019 
19r.00610 Rib beantwoording art. 42-vragen van 
LijstvanderDoes inzake veilig leefgebied voor 
otters in Woerden en omgeving  

Voor kennisgeving 
aannemen 

56.  24-07-2019 19.084663 Schriftelijke vragen ex. art. 42 van 
Progressief Woerden inzake iedereen doet mee  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

57.  24-07-2019 
19.084662 Schriftelijke vragen ex. art. 42 van 
Fractie Bakker inzake ontbreken regels 
multifunctioneel gebruik raadszaal  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

58.  24-07-2019 19r.00530 Rib stand van zaken onderzoeken 
diepe en ultradiepe aardwarmte Utrecht (update)  

Voor kennisgeving 
aannemen 

59.  24-07-2019 19r.00593 Rib afwikkeling oplevering duurzame 
renovatie gemeentehuis Woerden  

Voor kennisgeving 
aannemen 

60.  24-07-2019 
19r.00594 Rib beantwoording art. 42-vragen 
Fractie Bakker en Inwonersbelangen inzake 
steekincident op de Chrysantstraat in Woerden  

Voor kennisgeving 
aannemen 

61.  24-07-2019 19r.00602 Rib aanbesteding reconstructie 
kruising Hollandbaan - Waardsebaan  

Voor kennisgeving 
aannemen 

62.  24-07-2019 19r.00601 Rib beantwoording art. 42-vragen van 
VVD inzake handhaving bij Gardameer  

Voor kennisgeving 
aannemen 

63.  24-07-2019 
19r.00615 Gemeente Oudewater inzake kritiek 
raadslid Oudewater over werkwijze ambtelijke 
organisatie bij vergunningverlening  

Voor kennisgeving 
aannemen 

64.  24-07-2019 19r.00592 Rib regionale inkoop Utrecht West - 
Jeugd en Wmo  

Betrekken bij 
themabijeenkomst Inkoop 
op 7 november 2019 

65.  24-07-2019 19r.00475 Raadsvoorstel wijziging algemene 
plaatselijke verordening (APV)  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

66.  25-07-2019 19.084462 Burgerbrief inzake ontruiming 
gemeentegrond Willem Alexanderlaan - 

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084462-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084462-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
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Eikenlaan te Harmelen  
67.  25-07-2019 19.084590 Burgerbrief inzake handhaving 

overlast door jongeren aan het Gardameer  
Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

68.  25-07-2019 19.084591 Burgerbrief inzake handhaving 
overlast meer van Annecy  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

69.  25-07-2019 19.084505 Raad van Toezicht Minkema College 
inzake voordracht benoeming leden  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W en de raad 
informeren 

70.  25-07-2019 19.084332 VNG ledenbrief 19-058 inzake 
klimaatakkoord  

Voor kennisgeving 
aannemen 

71.  25-07-2019 
19.084479 VNG ledenbrief 19-059 inzake 
indexering wijziging subsidies bekostiging welzijn 
en cultuur 2017-2020  

Voor kennisgeving 
aannemen 

72.  25-07-2019 
19.084589 VNG ledenbrief 19-054 inzake 
geactualiseerd VNG model inkoop- en 
aanbestedingsbeleid  

Voor kennisgeving 
aannemen 

73.  25-07-2019 19r.00606 Rib ponton Cattenbroekerstrand - 
handhaving Gardameer  

Voor kennisgeving 
aannemen 

74.  25-07-2019 19r.00566 Raadsvoorstel onderzoeksvoorstel 
naar stimulering onderzoeksjournalistiek  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

75.  25-07-2019 
19.084317 Burgerbrief inzake ontruiming 
gemeentegrond Willem Alexanderlaan - 
Eikenlaan te Harmelen  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

76.  26-07-2019 19.084789 LOGA ledenbrief 19-060 inzake 
correctie op brief u201900344  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

77.  26-07-2019 
19.084782 Raad van State inzake stukken 
beroep coördinatieregeling bestemmingsplan 
Geestdorp 4 in woerden en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen 
stellen van B&W 

78.  26-07-2019 19.084793 U10 raadsbrief Regionaal 
Toekomstbeeld openbaar vervoer  

Voor kennisgeving 
aannemen 

79.  30-07-2019 
19.084869 FNV inzake opstellen CAO voor 
werknemers met een arbeidsbeperking die in het 
huidige stelsel onder de participatiewet vallen  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

80.  30-07-2019 
19.084912 Raad van State inzake beroep 
Woerden coördinatieregeling bp Oudelandseweg 
en omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

81.  30-07-2019 19.084832 Regioplatform woningcorporaties 
Utrecht (rwu) regionale corporatiemonitor 2019  

Voor kennisgeving 
aannemen 

82.  30-07-2019 19.084947 VNG ledenbrief inzake gt print  Voor kennisgeving 
aannemen 

83.  31-07-2019 
19r.00600 Rib beantwoording art. 42 vragen 
Inwonersbelangen inzake speelvoorzieningen op 
het Defensie-eiland  

Voor kennisgeving 
aannemen 

84.  02-08-2019 
19.085115 Burgerbrief inzake uiting van 
ongenoegen omgang gemeente Woerden 
omtrent bouwlocatie de Pionier  

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

85.  05-08-2019 19.085188 Art. 42 vragen CDA inzake nachtelijke 
stop slaan van klok Bonaventurakerk  

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

86.  06-08-2019 19.085303 VNG ledenbrief inzake wijzigingen 
modelverordeningen gemeentelijke belastingen  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

87.  06-08-2019 19.085251 Art. 42 vragen SP inzake nieuwe 
inkoop jeugdzorg en wmo vanaf 2021  

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

88.  06-08-2019 19.085256 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
klacht omwonende Bonaventurakerk  

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

89.  06-08-2019 19.085198 VNG inzake tijdelijk handelingskader 
hergebruik pfas houdende grond en baggerspecie  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084462-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084590-burgerbrief-inzake-handhaving-overlast-door-jongeren-aan-het-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084590-burgerbrief-inzake-handhaving-overlast-door-jongeren-aan-het-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084591-burgerbrief-inzake-handhaving-overlast-meer-van-annecy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084591-burgerbrief-inzake-handhaving-overlast-meer-van-annecy.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084505-raad-van-toezicht-minkema-college-inzake-voordracht-benoeming-leden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084505-raad-van-toezicht-minkema-college-inzake-voordracht-benoeming-leden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084332-vng-ledenbrief-19-058-inzake-klimaatakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084332-vng-ledenbrief-19-058-inzake-klimaatakkoord.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084479-vng-ledenbrief-19-059-inzake-indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084479-vng-ledenbrief-19-059-inzake-indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084479-vng-ledenbrief-19-059-inzake-indexering-wijziging-subsidies-bekostiging-welzijn-en-cultuur-2017-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084589-vng-ledenbrief-19-054-inzake-geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084589-vng-ledenbrief-19-054-inzake-geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084589-vng-ledenbrief-19-054-inzake-geactualiseerd-vng-model-inkoop-en-aanbestedingsbeleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00606-rib-ponton-cattenbroekerstrand-handhaving-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00606-rib-ponton-cattenbroekerstrand-handhaving-gardameer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00566-raadsvoorstel-onderzoeksvoorstel-naar-stimulering-onderzoeksjournalistiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00566-raadsvoorstel-onderzoeksvoorstel-naar-stimulering-onderzoeksjournalistiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084317-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084317-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084317-burgerbrief-inzake-ontruiming-gemeentegrond-willem-alexanderlaan-eikenlaan-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084789-loga-ledenbrief-19-060-inzake-correctie-op-brief-u201900344.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084789-loga-ledenbrief-19-060-inzake-correctie-op-brief-u201900344.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084782-raad-van-state-inzake-stukken-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-in-woerden-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084782-raad-van-state-inzake-stukken-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-in-woerden-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084782-raad-van-state-inzake-stukken-beroep-cooerdinatieregeling-bestemmingsplan-geestdorp-4-in-woerden-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084793-u10-raadsbrief-regionaal-toekomstbeeld-openbaar-vervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084793-u10-raadsbrief-regionaal-toekomstbeeld-openbaar-vervoer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084869-fnv-inzake-opstellen-cao-voor-werknemers-met-een-arbeidsbeperking-die-in-het-huidige-stelsel-onder-de-participatiewet-vallen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084869-fnv-inzake-opstellen-cao-voor-werknemers-met-een-arbeidsbeperking-die-in-het-huidige-stelsel-onder-de-participatiewet-vallen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084869-fnv-inzake-opstellen-cao-voor-werknemers-met-een-arbeidsbeperking-die-in-het-huidige-stelsel-onder-de-participatiewet-vallen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084912-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084912-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084912-raad-van-state-inzake-beroep-woerden-cooerdinatieregeling-bp-oudelandseweg-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084832-regioplatform-wonincorporaties-utrecht-rwu-regionale-corporatiemonitor-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084832-regioplatform-wonincorporaties-utrecht-rwu-regionale-corporatiemonitor-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-084947-vng-ledenbrief-inzake-gt-print.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00600-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-speelvoorzieningen-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00600-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-speelvoorzieningen-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00600-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-speelvoorzieningen-op-het-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085115-burgerbrief-inzake-uiting-van-ongenoeg-omgang-gemeente-woerden-omtrent-bouwlocatie-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085115-burgerbrief-inzake-uiting-van-ongenoeg-omgang-gemeente-woerden-omtrent-bouwlocatie-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085115-burgerbrief-inzake-uiting-van-ongenoeg-omgang-gemeente-woerden-omtrent-bouwlocatie-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085188-art-42-vragen-cda-inzake-nachtelijke-stop-slaan-van-klok-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085188-art-42-vragen-cda-inzake-nachtelijke-stop-slaan-van-klok-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085303-vng-ledenbrief-inzake-wijzigingen-modelverordeningen-gemeentelijke-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085303-vng-ledenbrief-inzake-wijzigingen-modelverordeningen-gemeentelijke-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085251-art-42-vragen-sp-inzake-nieuwe-inkoop-jeugdzorg-en-wmo-vanaf-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085251-art-42-vragen-sp-inzake-nieuwe-inkoop-jeugdzorg-en-wmo-vanaf-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085256-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-klacht-omwonende-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085256-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-klacht-omwonende-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085198-vng-inzake-tijdelijk-handelingskader-hergebruik-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085198-vng-inzake-tijdelijk-handelingskader-hergebruik-pfas-houdende-grond-en-baggerspecie.pdf
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90.  06-08-2019 19.085196 VNG inzake kader voor het toetsen 
pgb-vaardigheid  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

91.  07-08-2019 
19.085334 Art. 42 vragen inwonersbelangen 
inzake betreurenswaardig besluit 
Bonaventurakerk  

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

92.  08-08-2019 19.085331 Burgerbrief inzake geluidsmetingen 
Bonaventurakerk (niet geanonimiseerd)  

Overlaten aan individuele 
fracties 

93.  08-08-2019 19.085407 Stichting Stralingsarm Nederland 
inzake informatieverzoek uitrol 5g netwerk  

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

94.  08-08-2019 19.085396 Gemeente Renkum inzake motie 
begrotingsevenwicht trap op trap af  

Voor kennisgeving 
aannemen 

95.  09-08-2019 19.085473 Art. 42 vragen SP inzake sociaal 
samenwerken aan gezonde wijken  

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

96.  09-08-2019 
19u.18304 Gemeente Woerden inzake 
beantwoording vragen over bouwlocatie de 
Pionier Zegveld  

Voor kennisgeving 
aannemen 

97.  12-08-2019 19.085526 Art. 42 vragen CDA inzake maak van 
kruiden geen onkruiden  

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

98.  13-08-2019 19.085567 Art. 42 vragen D66 inzake regionale 
inkoop Utrecht-West  

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

99.  15-08-2019 19.085748 Wijkplatform Molenvliet inzake 
rectificatie artikelen in ad Groene Hart (Woerden)  

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

100   15-08-2019 19.085735 VNG inzake wijziging model-apv 
zomer 2019  

Voor kennisgeving 
aannemen 

101   20-08-2019 19.085985 Brief stichting de Groene Buffer inzake 
woningbouwontwikkeling in Harmelen  

Overlaten aan individuele 
fracties 

102   20-08-2019 
19.085929 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake beleid onderhoud groenvoorzieningen i.r.t. 
speel- en voetbalveld molenwijk Harmelen  

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

103   20-08-2019 19.085931 Art. 42 vragen SP inzake zorg voor de 
oerhollandse knotwilgen  

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

104   20-08-2019 19.085932 Art. 42 vragen SP inzake kritiek 
dorpsplatform op woningbouw in Zegveld  

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

105   22-08-2019 19.086094 Raad van State inzake 
bestemmingsplan Tiendweg 3 Harmelen  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

106   22-08-2019 
19.086004 Arag rechtsbijstand zienswijze 
voorontwerp bestemmingsplan Willem 
Alexanderlaan 2, 4 en 6 Harmelen  

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

107   22-08-2019 19.086071 VNG inzake archiefwet, selectielijst en 
(beperking van) openbaarheid  

Voor kennisgeving 
aannemen 

108   23-08-2019 19.086213 VNG ledenbrief inzake wijziging eigen 
bijdrage pgb bw  

Voor kennisgeving 
aannemen 

109   23-08-2019 19r.00581 Rib parkeersituatie Westdampark  Voor kennisgeving 
aannemen 

110   23-08-2019 19r.00607 Rib voortgang aansluiten bij alliantie 
Nederland rookvrij  

Voor kennisgeving 
aannemen 

111   23-08-2019 
19r.00311 Rib herstel bouwkundige gebreken 
schoolgebouw Steinhagenseweg en sporthal 
Snellerpoort  

Voor kennisgeving 
aannemen 

112   26-08-2019 19.086250 Arag rechtsbijstand inzake 
ontwerpbestemmingsplan de Pionier  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085196-vng-inzake-kader-voor-het-toetsen-pgb-vaardigheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085196-vng-inzake-kader-voor-het-toetsen-pgb-vaardigheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085334-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-betreurenswaardig-besluit-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085334-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-betreurenswaardig-besluit-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085334-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-betreurenswaardig-besluit-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085331-burgerbrief-inzake-geluidsmetingen-bonaventurakerk-niet-geanonimiseerd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085331-burgerbrief-inzake-geluidsmetingen-bonaventurakerk-niet-geanonimiseerd.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085407-stichting-stralingsarm-nederland-inzake-informatieverzoek-uitrol-5g-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085407-stichting-stralingsarm-nederland-inzake-informatieverzoek-uitrol-5g-netwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085396-gemeente-renkum-inzake-motie-begrotingsevenwicht-trap-op-trap-af.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085396-gemeente-renkum-inzake-motie-begrotingsevenwicht-trap-op-trap-af.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085473-art-42-vragen-sp-inzake-sociaal-samenwerken-aan-gezonde-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085473-art-42-vragen-sp-inzake-sociaal-samenwerken-aan-gezonde-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-18304-gemeente-woerden-inzake-beantwoording-vragen-over-bouwlocatie-de-pionier-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-18304-gemeente-woerden-inzake-beantwoording-vragen-over-bouwlocatie-de-pionier-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-18304-gemeente-woerden-inzake-beantwoording-vragen-over-bouwlocatie-de-pionier-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085526-art-42-vragen-cda-inzake-maak-van-kruiden-geen-onkruiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085526-art-42-vragen-cda-inzake-maak-van-kruiden-geen-onkruiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085567-art-42-vragen-d66-inzake-regionale-inkoop-utrecht-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085567-art-42-vragen-d66-inzake-regionale-inkoop-utrecht-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085748-wijkplatform-molenvliet-inzake-rectificatie-artikelen-in-ad-groene-hart-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085748-wijkplatform-molenvliet-inzake-rectificatie-artikelen-in-ad-groene-hart-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085735-vng-inzake-wijziging-model-apv-zomer-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085735-vng-inzake-wijziging-model-apv-zomer-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085985-brief-stichting-de-groene-buffer-inzake-woningbouwontwikkeling-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085985-brief-stichting-de-groene-buffer-inzake-woningbouwontwikkeling-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085929-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-beleid-onderhoud-groenvoorzieningen-i-r-t-speel-en-voetbalveld-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085929-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-beleid-onderhoud-groenvoorzieningen-i-r-t-speel-en-voetbalveld-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085929-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-beleid-onderhoud-groenvoorzieningen-i-r-t-speel-en-voetbalveld-molenwijk-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085931-art-42-vragen-sp-inzake-zorg-voor-de-oerhollandse-knotwilgen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085931-art-42-vragen-sp-inzake-zorg-voor-de-oerhollandse-knotwilgen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085932-art-42-vragen-sp-inzake-kritiek-dorpsplatform-op-woningbouw-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-085932-art-42-vragen-sp-inzake-kritiek-dorpsplatform-op-woningbouw-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086094-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-tiendweg-3-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086094-raad-van-state-inzake-bestemmingsplan-tiendweg-3-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086004-arag-rechtsbijstand-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086004-arag-rechtsbijstand-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086004-arag-rechtsbijstand-zienswijze-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086071-vng-inzake-archiefwet-selectielijst-en-beperking-van-openbaarheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086071-vng-inzake-archiefwet-selectielijst-en-beperking-van-openbaarheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086213-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-eigen-bijdrage-pgb-bw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086213-vng-ledenbrief-inzake-wijziging-eigen-bijdrage-pgb-bw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00581-rib-parkeersituatie-westdampark.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00607-rib-voortgang-aansluiten-bij-alliantie-nederland-rookvrij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00607-rib-voortgang-aansluiten-bij-alliantie-nederland-rookvrij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00311-rib-herstel-bouwkundige-gebreken-schoolgebouw-steinhagenseweg-en-sporthal-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00311-rib-herstel-bouwkundige-gebreken-schoolgebouw-steinhagenseweg-en-sporthal-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00311-rib-herstel-bouwkundige-gebreken-schoolgebouw-steinhagenseweg-en-sporthal-snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086250-arag-rechtsbijstand-inzake-ontwerpbestemmingspla-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086250-arag-rechtsbijstand-inzake-ontwerpbestemmingspla-de-pionier.pdf
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113   27-08-2019 
19.086363 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 
in Harmelen  

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

114   27-08-2019 19.086364 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Raadhuislaan in Harmelen  

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

115   27-08-2019 19.086282 Zienswijze inzake 
ontwerpbestemmingsplan de Pionier  

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

116   27-08-2019 
19.086325 Zienswijze inzake ontwerp 
bestemmingsplan en ontwerp 
omgevingsvergunning de Pionier  

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

117   27-08-2019 19.086364 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Raadhuislaan in Harmelen  

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

118   27-08-2019 19u.19231 Aanmelden fractieassistent De Mari bij 
de raad  

Voor kennisgeving 
aannemen 

119   27-08-2019 
19.086289 TTG reactie inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 
te Harmelen  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

120   27-08-2019 
19.086290 SP inlichtingenverzoek art 41 RvO 
uitspraak Raad van State mbt programma aanpak 
stikstof  

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

121   28-08-2019 
19r.00597 Raadsvoorstel recreatieschap Stichtse 
Groenlanden ontwerp-jaarrekening 2018 en 
ontwerp-programmabegroting 2020  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

122   28-08-2019 19r.00481 Raadsvoorstel benoeming lid raad van 
toezicht stichting Klasse  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

123   28-08-2019 19r.00638 Raadsvoorstel vaststellen woonvisie 
‘Woerden woont 2019-2024’  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

124   28-08-2019 19r.00146 Raadsvoorstel benoeming leden raad 
van toezicht Minkema college  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

125   28-08-2019 19r.00618 Raadsvoorstel startnotitie regionale 
energie strategie  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

126   28-08-2019 19.086409 Zienswijze inzake 
ontwerpbestemmingsplan de Pionier in Zegveld  

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

127   28-08-2019 19r.00623 Raadsinformatiebrief gemeentelijke 
veiligheidsbeeld eerste helft 2019  

voor kennisgeving 
aannemen 

128   28-08-2019 
19r.00633 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake maak van kruiden 
geen onkruiden  

voor kennisgeving 
aannemen 

129   29-08-2019 19.086453 Zienswijze inzake 
ontwerpbestemmingsplan de Pionier  

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

130   29-08-2019 19.082363 Zienswijze inzake bestemmingplan 
Hoofdweg Zegveld  

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

131   29-08-2019 19.086092 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6  

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

132   29-08-2019 
19.086093 Arag zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 
te Harmelen  

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

133   29-08-2019 
19.086223 Zienswijze diverse bewoners inzake 
voorontwerp Bestemmingsplan Willem 
Alexanderlaan 2, 4 en 6  

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

134   29-08-2019 19.086251 Van Diepen van der Kroef advocaten 
zienswijze inzake ontwerpbestemmingsplan de 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college en 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086363-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086363-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086363-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086364-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-raadhuislaan-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086364-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-raadhuislaan-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086282-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086282-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086325-zienswijze-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-en-ontwerp-omgevingsvergunning-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086325-zienswijze-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-en-ontwerp-omgevingsvergunning-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086325-zienswijze-inzake-ontwerp-bestemmingsplan-en-ontwerp-omgevingsvergunning-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086364-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-raadhuislaan-in-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086364-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-raadhuislaan-in-harmelen-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-19231-aanmelden-fractieassistent-de-mari-bij-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-19231-aanmelden-fractieassistent-de-mari-bij-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086289-ttg-reactie-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086289-ttg-reactie-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086289-ttg-reactie-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086290-sp-inlichtingenverzoek-art-41-rvo-uitspraak-raad-van-state-mbt-programma-aanpak-stikstof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086290-sp-inlichtingenverzoek-art-41-rvo-uitspraak-raad-van-state-mbt-programma-aanpak-stikstof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086290-sp-inlichtingenverzoek-art-41-rvo-uitspraak-raad-van-state-mbt-programma-aanpak-stikstof.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00597-raadsvoorstel-recreatieschap-stichtse-groenlanden-ontwerp-jaarrekening-2018-en-ontwerp-programmabegroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00597-raadsvoorstel-recreatieschap-stichtse-groenlanden-ontwerp-jaarrekening-2018-en-ontwerp-programmabegroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00597-raadsvoorstel-recreatieschap-stichtse-groenlanden-ontwerp-jaarrekening-2018-en-ontwerp-programmabegroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00481-raadsvoorstel-benoeming-lid-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00481-raadsvoorstel-benoeming-lid-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00638-raadsvoorstel-vaststellen-woonvisie-woerden-woont-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00638-raadsvoorstel-vaststellen-woonvisie-woerden-woont-2019-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00146-raadsvoorstel-benoeming-leden-raad-van-toezicht-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00146-raadsvoorstel-benoeming-leden-raad-van-toezicht-minkema-college.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00618-raadsvoorstel-startnotitie-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00618-raadsvoorstel-startnotitie-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086409-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086409-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00623-raadsinformatiebrief-gemeentelijke-veiligheidsbeeld-eerste-helft-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00623-raadsinformatiebrief-gemeentelijke-veiligheidsbeeld-eerste-helft-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00633-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-maak-van-kruiden-geen-onkruiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00633-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-maak-van-kruiden-geen-onkruiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00633-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-maak-van-kruiden-geen-onkruiden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086453-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086453-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-082363-zienswijze-inzake-bestemmingplan-hoofdweg-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-082363-zienswijze-inzake-bestemmingplan-hoofdweg-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086092-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086092-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086093-arag-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086093-arag-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086093-arag-zienswijze-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086223-zienswijze-diverse-bewoners-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086223-zienswijze-diverse-bewoners-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086223-zienswijze-diverse-bewoners-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-willem-alexanderlaan-2-4-en-6.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086251-van-diepen-van-der-kroef-advocaten-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086251-van-diepen-van-der-kroef-advocaten-zienswijze-inzake-ontwerpbestemmingsplan-de-pionier.pdf
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Pionier  de raad informeren 
135   29-08-2019 19.086504 BZK brief inzake verhouding 

ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat  
voor kennisgeving 
aannemen 

136   30-08-2019 19r.00582 Raadsvoorstel begrotingswijzigingen 
odru  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

137   30-08-2019 
19.086510 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 
Harmelen  

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

138   30-08-2019 
19.086395 Zienswijze inzake voorontwerp 
bestemmingsplan Willem Alexanderlaan 2-4-6 te 
Harmelen  

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

139   02-09-2019 
19r.00619 Raadsvoorstel beslissing op 
bezwaarschriften tegen vestiging voorkeursrecht 
Voortuin ii, Putkop iii en Burg. van Zwietenweg  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

140   03-09-2019 19.086797 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake groene daken bushaltes  

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

141   03-09-2019 19.086798 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake deelauto-parkeerlocaties  

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

142   04-09-2019 
19r.00626 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake nachtelijke stop slaan 
van klok Bonaventurakerk  

voor kennisgeving 
aannemen 

143   04-09-2019 
19r.00630 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
kerkklokken Bonaventurakerk  

voor kennisgeving 
aannemen 

144   04-09-2019 
19r.00655 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake de zorg voor 
oerhollandse knotwilgen  

voor kennisgeving 
aannemen 

145   04-09-2019 
19r.00660 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
bestrijding eikenprocessierups  

voor kennisgeving 
aannemen 

146   04-09-2019 
19.086230 Zienswijze voorontwerp 
bestemmingsplan de Pionier Clausstraat 22 in 
Zegveld  

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

147   05-09-2019 19r.00475 Raadsvoorstel wijziging algemene 
plaatselijke verordening (apv) - aangepaste versie  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

148   05-09-2019 
19r.00599 Raadsvoorstel vaststellen 
structuurvisie Middelland-Noord (met 
bijlagen_deel1)  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

149   05-09-2019 
19r.00599 Raadsvoorstel vaststellen 
structuurvisie Middelland-Noord (met 
bijlagen_deel2)  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

150   05-09-2019 19r.00591 Raadsvoorstel economisch actieplan 
2019-2022  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

151   05-09-2019 
19.086586 Stichting Landgoed Bredius inzake 
beleving De Veste kavels nabij Thijssepad en 
autoverkeer 's Gravensloot  

overlaten aan individuele 
fracties 

152   05-09-2019 
19r.00652 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
ontwikkelingen aan de Dorpeldijk te Harmelen  

voor kennisgeving 
aannemen 

153   05-09-2019 
19r.00627 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake klacht 
omwonende Bonaventurakerk  

voor kennisgeving 
aannemen 

154   09-09-2019 
19r.00663 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Lijstvanderdoes, Fractie Bakker, 
Inwonersbelangen en VVD inzake woningbouw 
op het ziekenhuisterrein  

betrekken bij behandeling 
raadsvoorstel Structuurvisie 
Middelland-Noord op de 
Politieke avond van 12 
september 2019 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00626-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-nachtelijke-stop-slaan-van-klok-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00626-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-nachtelijke-stop-slaan-van-klok-bonaventurakerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00630-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-kerkklokken-bonaventurakerk.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00660-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-bestrijding-eikenprocessierups.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-19r-00599-vaststellen-structuurvisie-middelland-noord-met-bijlagen-deel2-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-19r-00599-vaststellen-structuurvisie-middelland-noord-met-bijlagen-deel2-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-19r-00591-economisch-actieplan-2019-2022-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-19r-00591-economisch-actieplan-2019-2022-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086586-brief-aan-gemeenteraad-inzake-beleving-de-veste-kavels-nabij-thijssepad-en-autoverkeer-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086586-brief-aan-gemeenteraad-inzake-beleving-de-veste-kavels-nabij-thijssepad-en-autoverkeer-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-086586-brief-aan-gemeenteraad-inzake-beleving-de-veste-kavels-nabij-thijssepad-en-autoverkeer-s-gravensloot.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00652-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-ontwikkelingen-aan-de-dorpeldijk-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00652-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-ontwikkelingen-aan-de-dorpeldijk-te-harmelen.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00663-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-fractie-bakker-inwonersbelangen-en-vvd-inzake-woningbouw-op-het-ziekenhuisterrein.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00663-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-fractie-bakker-inwonersbelangen-en-vvd-inzake-woningbouw-op-het-ziekenhuisterrein.pdf
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155   09-09-2019 19.086999 Ledenbrief VNG nieuwe 
raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022  

voor kennisgeving 
aannemen 

156   10-09-2019 19.087083 Burgerbrief inzake hoe vergroot je de 
kloof tussen de burger en de overheid  

overlaten aan individuele 
fracties 

157   10-09-2019 
19.087077 St. Antonius ziekenhuis zienswijze 
inzake advisering gebiedsontwikkeling Woerden 
(structuurvisie Middelland)  

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

158   10-09-2019 19.087082 Art. 42 vragen SP inzake financiële 
tegemoetkoming Vaticaan kerk Sint-Bonaventura  

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

159   10-09-2019 19.087105 Van Diepen van der Kroef zienswijze 
inzake ontwerp omgevingsvergunning de Pionier  

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

160   11-09-2019 
19.087202 Dorpsplatform Zegveld zienswijze 
inzake bestemmingsplan Lindehoeve, Hoofdweg 
80, Zegveld  

Desgewenst betrekken bij 
raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan 
Lindehoeve Zegveld 
(politieke avond 12 
september 2019) 

161   11-09-2019 
19.086993 Burgerbrief inzake aandacht voor 
gezondheidsrisico's 5g - recht van gemeenten 
mbt plaatsing telecommastern  

voor kennisgeving 
aannemen 

162   11-09-2019 
19r.00642 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake klachten 
samen veilig (SAVE)  

voor kennisgeving 
aannemen 

163   12-09-2019 19r.00572 Raadsvoorstel inzake 
horecabeleidskader  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

164   12-09-2019 19r.00698 Raadsinformatiebrief inzake uitstel 
aanlevering programmabegroting 2020-2023  

voor kennisgeving 
aannemen 

165   16-09-2019 19.0874465 VNG ledenbrief CAO 
ontslagcommissie  

voor kennisgeving 
aannemen 

166   16-09-2019 19.087360 Brief naar omwonenden inzake besluit 
parkeersituatie Westdampark/Oostsingel  

voor kennisgeving 
aannemen 

167   17-09-2019 19R.00687 Raadsinformatiebrief Financiën 
Sociaal Domein  

Voor kennisgeving 
aannemen 

168   18-09-2019 19.087515 Art. 42 vragen SP inzake dak- en 
thuislozen  

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

169   18-09-2019 
19.087512 Art. 42 vragen CU-SGP inzake 
herinrichting kruising Emmakade/Gedempte 
Binnengracht  

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

170   18-09-2019 
19r.000327 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake doet 
iedereen al mee  

voor kennisgeving 
aannemen 

171   18-09-2019 
19.087895 VNG ledenbrief toetsing 
klimaatakkoord en uitnodiging voor 
bijeenkomsten in het land  

voor kennisgeving 
aannemen 

172   18-09-2019 19.087619 Concept-rapportage onderzoek 
projectgroep brug Woerden-West  

voor kennisgeving 
aannemen 

173   18-09-2019 
19r.000326 Raadsinformatiebrief beantwoording 
motie verbeteren veiligheid fietsroutes 
schoolkinderen  

voor kennisgeving 
aannemen 

174   19-09-2019 
19.087557 VNG ledenbrief - uitwerkingen 
akkoord CAO gemeenten 2019 - 2020 CAR-UWO 
2019 en 2020  

voor kennisgeving 
aannemen 

175   19-09-2019 
19.087558 VNG ledenbrief - uitwerkingen 
akkoord CAO gemeenten 2019 – 2020 CAO 
gemeenten vanaf 1 januari 2020  

voor kennisgeving 
aannemen 
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