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Datum: 21 juni 2019 
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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 29 mei 2019 tot en met 20 juni 2019 te 
behandelen zoals voorgesteld. 



 

# Publicatiedatum Omschrijving Behandelvoorstel 

1 
29-05-2019 

19r.00240 rv wijziging tarieventabel van de 
verordening reinigingsheffingen 2019  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

2 
29-05-2019 

19r.00393 rib bewonersavond inspraakreacties 
schuifruimtelocaties woerden-west en vervolgstap  

Voor kennisgeving aannemen 

3 
29-05-2019 

19r.00414 rib jaarverantwoording kinderopvang 
2018  

Voor kennisgeving aannemen 

4 
29-05-2019 

19r.000363 rib proces herrijking opdracht 
beweegteam  

Voor kennisgeving aannemen 

5 
29-05-2019 

19r.00427 rib beantwoording art. 42 vragen d66 
inzake datalekken voorkomen  

Voor kennisgeving aannemen 

6 
29-05-2019 

19r.000200 rib tbv case planning economisch 
actieplan 2019-2022 en update horecabeleidskader  

Voor kennisgeving aannemen 

7 
29-05-2019 

19r.00426 rib samenwerkingsagenda passend 
onderwijs 2019-2022  

Voor kennisgeving aannemen 

8 
29-05-2019 

19r.00441 rib beantwoording art. 42 vragen 
progressief woerden inzake informatievoorziening 
mbt bezuiniging informeel pgb  

Voor kennisgeving aannemen 

9 
29-05-2019 

19r.00433 rib beantwoording art. 42 vragen vvd 
inzake geluidshinder door warmtepompen  

Voor kennisgeving aannemen 

10 
29-05-2019 

19r.00460 rib beantwoording artikel 42 vragen 
lijstvanderdoes inzake ecologisch bermbeheer  

Voor kennisgeving aannemen 

11 
03-06-2019 

19.012073 burgerbrief inzake zienswijze tegen 
ontwerp bestemmingsplan Weidzegveld  

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

12 
03-06-2019 

19.011953 vng ledenbrief inzake bekendmaking 
nieuwe moties en amendement  

Voor kennisgeving aannemen 

13 
04-06-2019 

19r.00457 rib dienstverleningsovereenkomst 
oudewater - woerden (dvo)  

Voor kennisgeving aannemen 

14 
04-06-2019 19r.00319 rib openingstijden milieustraat  Voor kennisgeving aannemen 

15 
04-06-2019 

19.081139 haak advocatuur inzake zienswijze 
proforma van teylingenweg 100  

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

16 
04-06-2019 

19.081194 art. 42 vragen d66 inzake eenzaamheid in 
woerden  

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

17 
04-06-2019 19.081196 art. 42 vragen fractie bakker inzake 

conclusies rekenkamer nijmegen n.a.v. warmtenet  
Ter afdoening in handen stellen van het 
college en de raad informeren 

18 
04-06-2019 

19.081120 buch-gemeenten inzake motie financiële 
impact invoering omgevingswet  

Voor kennisgeving aannemen 

19 
04-06-2019 

19r.00459 rib beantwoording art. 42 vragen d66 
inzake ongewenste hindernissen in de openbare 
ruimte  

Voor kennisgeving aannemen 

20 
04-06-2019 

19r.00394 rib kwartaalrapportage q1 2019 ferm 
werk  

Voor kennisgeving aannemen 

21 
06-06-2019 

19.081327 discus verwey inzake parkeerruimte 
westdampark achter nieuwstraat  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

22 
06-06-2019 

19.081326 burgerbrief inzake westelijke ontsluiting 
woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

23 
06-06-2019 

19.081307 de goey kaas holland bv inzake zienswijze 
bestemmingsplan weidzegveld  

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

24 
06-06-2019 

19.081287 vng ledenbrief inzake moties, 
amendement en preadviezen bestuur alv 5 juni 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

25 
07-06-2019 

19r.00472 rib bestuursopdracht, voortgang eerste 
lichting en stand van zaken tweede lichting  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00240-rv-wijziging-tarieventabel-van-de-verordening-reinigingsheffingen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00240-rv-wijziging-tarieventabel-van-de-verordening-reinigingsheffingen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00393-rib-bewonersavond-inspraakreacties-schuifruimtelocaties-woerden-west-en-vervolgstap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00393-rib-bewonersavond-inspraakreacties-schuifruimtelocaties-woerden-west-en-vervolgstap.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00414-rib-jaarverantwoording-kinderopvang-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00414-rib-jaarverantwoording-kinderopvang-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-000363-rib-proces-herrijking-opdracht-beweegteam.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-000363-rib-proces-herrijking-opdracht-beweegteam.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00427-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-datalekken-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00427-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-datalekken-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-000200-rib-tbv-case-planning-economisch-actieplan-2019-2022-en-update-horecabeleidskader.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-000200-rib-tbv-case-planning-economisch-actieplan-2019-2022-en-update-horecabeleidskader.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00426-rib-samenwerkingsagenda-passend-onderwijs-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00426-rib-samenwerkingsagenda-passend-onderwijs-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00441-rib-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-informatievoorziening-mbt-bezuiniging-informeel-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00441-rib-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-informatievoorziening-mbt-bezuiniging-informeel-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00441-rib-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-informatievoorziening-mbt-bezuiniging-informeel-pgb.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00433-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-geluidshinder-door-warmtepompen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00433-rib-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-geluidshinder-door-warmtepompen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00460-rib-beantwoording-artikel-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-ecologisch-bermbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00460-rib-beantwoording-artikel-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-ecologisch-bermbeheer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-012073-burgerbrief-inzake-zienswijze-tegen-ontwerp-bestemmingspland-weidzegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-012073-burgerbrief-inzake-zienswijze-tegen-ontwerp-bestemmingspland-weidzegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-011953-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-nieuwe-moties-en-amendement.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-011953-vng-ledenbrief-inzake-bekendmaking-nieuwe-moties-en-amendement.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00457-rib-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-dvo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00457-rib-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-dvo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00319-rib-openingstijden-milieustraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081139-haak-advocatuur-inzake-zienswijze-proforma-van-teylingenweg-100.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081139-haak-advocatuur-inzake-zienswijze-proforma-van-teylingenweg-100.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081194-art-42-vragen-d66-inzake-eenzaamheid-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081194-art-42-vragen-d66-inzake-eenzaamheid-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081196-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-conclusies-rekenkamer-nijmegen-n-a-v-warmtenet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081196-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-conclusies-rekenkamer-nijmegen-n-a-v-warmtenet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081120-buch-gemeenten-inzake-motie-financiele-impact-invoering-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081120-buch-gemeenten-inzake-motie-financiele-impact-invoering-omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00459-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-ongewenste-hindernissen-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00459-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-ongewenste-hindernissen-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00459-rib-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-ongewenste-hindernissen-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00394-rib-kwartaalrapportage-q1-2019-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00394-rib-kwartaalrapportage-q1-2019-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081327-discus-verwey-inzake-parkeerruimte-westdampark-achter-nieuwstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081327-discus-verwey-inzake-parkeerruimte-westdampark-achter-nieuwstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081326-burgerbrief-inzake-westelijke-ontsluiting-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081326-burgerbrief-inzake-westelijke-ontsluiting-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081307-de-goey-kaas-holland-bv-inzake-zienswijze-bestemmingsplan-weidzegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081307-de-goey-kaas-holland-bv-inzake-zienswijze-bestemmingsplan-weidzegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081287-vng-ledenbrief-inzake-moties-amendement-en-preadviezen-bestuur-alv-5-juni-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081287-vng-ledenbrief-inzake-moties-amendement-en-preadviezen-bestuur-alv-5-juni-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00472-rib-bestuursopdracht-voortgang-eerste-lichting-en-stand-van-zaken-tweede-lichting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00472-rib-bestuursopdracht-voortgang-eerste-lichting-en-stand-van-zaken-tweede-lichting.pdf


26 
07-06-2019 

19r.00408 rib beantwoording art. 42 vragen fractie 
bakker inzake parkeren aan de dorpsstraat in 
harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

27 
07-06-2019 

19r.00436 rib actualisatie 
supermarktenstructuurvisie gemeente woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

28 
11-06-2019 

19.081603 continentie stichting nederland inzake 
vragenlijst over toilettenbeleid in de gemeente 
woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

29 
11-06-2019 19.081587 vng jaarverslag 2018  Voor kennisgeving aannemen 

30 
12-06-2019 

19r.00419 rv herziening van de heffingssystematiek 
van diverse belastingen  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

31 
12-06-2019 

19r.00481 rv herbenoeming leden raad van toezicht 
stichting klasse  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

32 
12-06-2019 

19.081710 burgerbrief inzake prullenbakken in de 
openbare ruimte  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

33 
12-06-2019 

19r.00458 rib voortgang oplevering duurzame 
renovatie gemeentehuis  

Voor kennisgeving aannemen 

34 
12-06-2019 

19r.00401 rib beantwoording art. 42 vragen cda 
inzake veiligheid zebrapad dorpsstraat te harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

35 
12-06-2019 

19r.00447 rib beantwoording art. 42 vragen 
inwonersbelangen inzake drijvende zonnepanelen en 
energie uit water  

Voor kennisgeving aannemen 

36 
13-06-2019 

19.081663 rapport evaluatie samenwerking 
woerden-oudewater common eye (i.o.v. gemeente 
oudewater)  

Behandelen op de Politieke Avond van 13 
juni 2019 (desgewenst betrekken) 

37 
13-06-2019 

19.081771 burgerbrief Rietveld 13 inzake project 
westelijke ontsluiting Woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

38 
14-06-2019 19r.00497 beantwoording openstaande vragen  Voor kennisgeving aannemen 

39 
14-06-2019 

19i.01873 brief college woerden aan college utrecht 
inzake reactie voorstel energielandschap rijnenburg 
en reijerscop  

Voor kennisgeving aannemen 

40 
14-06-2019 19r.00435 rv jaarverslag en jaarrekening 2018  Doorgeleiden naar de agendacommissie 

41 
14-06-2019 

19.081392 raad van state inzake beroep woerden 
coördinatieregeling bp geestdorp in woerden en 
omgevingsvergunning  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

42 
14-06-2019 

19.081869 burgerbrief inzake biodiversiteit en tips 
voor meer wilde bloemen in de gemeente woerden  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

43 
14-06-2019 

19.081839 art. 42 vragen fractie bakker inzake 
kosten duurzame renovatie gemeentehuis woerden  

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

44 
14-06-2019 

19.081838 art. 42 vragen cda inzake knelpunten bij 
reconstructie slotenbuurt zegveld  

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

45 
14-06-2019 

19.081824 loga inzake aanpassing voorbeeldregeling 
melden vermoeden misstand  

Voor kennisgeving aannemen 

46 14-06-2019 19r.00469 rib strategische woningbouwplanning 1e 
halfjaar 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

47 17-06-2019 19.081945 ministerie bzk inzake verwerping 
wetsvoorstel verruiming ontheffing 
woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden.  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

48 
17-06-2019 

19.081952 vng ledenbrief inzake wijziging model 
algemene subsidieverordening 2013  

Voor kennisgeving aannemen 

49 
18-06-2019 

19.082024 burgerbrief inzake plannen treinstation 
molenvliet  

Ter afdoening in handen stellen van het 
college 

50 
18-06-2019 

19r.00494 raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan van teylingenweg 100  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

51 
18-06-2019 

19r.00495 raadsvoorstel vaststellen 
bestemmingsplan van teylingenweg 74  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

52 
19-06-2019 

19.082049 college inzake beantwoording e-mail nav 
vraag inzake parkeerplekken westdampark achter 
nieuwstraat  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00408-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeren-aan-de-dorpsstraat-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00408-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeren-aan-de-dorpsstraat-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00408-rib-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeren-aan-de-dorpsstraat-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00436-rib-actualisatie-supermarktenstructuurvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00436-rib-actualisatie-supermarktenstructuurvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081603-continentie-stichting-nederland-inzake-vragenlijst-over-toilettenbeleid-in-de-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081603-continentie-stichting-nederland-inzake-vragenlijst-over-toilettenbeleid-in-de-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081603-continentie-stichting-nederland-inzake-vragenlijst-over-toilettenbeleid-in-de-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081587-vng-jaarverslag-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00419-rv-herziening-van-de-heffingssystematiek-van-diverse-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00419-rv-herziening-van-de-heffingssystematiek-van-diverse-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00481-rv-herbenoeming-leden-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00481-rv-herbenoeming-leden-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081710-burgerbrief-inzake-prullenbakken-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081710-burgerbrief-inzake-prullenbakken-in-de-openbare-ruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00458-rib-voortgang-oplevering-duurzame-renovatie-gemeentehuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00458-rib-voortgang-oplevering-duurzame-renovatie-gemeentehuis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00401-rib-artikel-42-vragen-cda-inzake-veiligheid-zebrapad-dorpsstraat-teharmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00401-rib-artikel-42-vragen-cda-inzake-veiligheid-zebrapad-dorpsstraat-teharmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00447-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-drijvende-zonnepanelen-en-energie-uit-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00447-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-drijvende-zonnepanelen-en-energie-uit-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00447-rib-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-drijvende-zonnepanelen-en-energie-uit-water.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-081663-rapport-evaluatie-samenwerking-woerden-oudewater-common-eye-i-o-v-gemeente-oudewater.pdf
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53 
19-06-2019 

19r.00511 rib onderzoek onvolkomendheid 
jeugdzorg in de begroting  

Voor kennisgeving aannemen 

54 
19-06-2019 

19r.00434 rib beantwoording art. 42 vragen 
progressief woerden inzake dagbesteding  

Voor kennisgeving aannemen 

56 
19-06-2019 

19r.00466 rib beantwoording art. 42 vragen 
inwonersbelangen inzake overlast in de flessenhals 
van harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

57 
20-06-2019 

raadsvoorstel (19r.00463) bestemmingsplan 
WeidZegveld  

Behandelen op de Politieke avond van 4 juli 
2019 

58 
20-06-2019 

19r.00467 raadsvoorstel financiële dekking 
tegenvallers reconstructie slotenbuurt  

Doorgeleiden naar de agendacommissie 

59 
20-06-2019 

19.082106 sportvisserij midwest nederland inzake 
jaarverslag 2018  

Voor kennisgeving aannemen 

60 
20-06-2019 19r.00500 rib woondeal regio utrecht  Voor kennisgeving aannemen 
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