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RAADSVOORSTEL 

Datum: 5 maart 2020 

20R.00275 

 

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 7 februari 2020 tot en met 5 maart 2020 te 
behandelen zoals voorgesteld. 



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
7-02-2020 t/m 05-03-2020 
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# PUBLICATIE-
DATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  07-02-2020 20r.00113 raadsvoorstel aanwijzen accountant 
jaarrekeningcontrole 2020, 2021 en 2022  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 13 
februari 2020 

2.  10-02-2020 20.002569 Art. 42 vragen VVD inzake lood in 
Woerdense waterleidingen  

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

3.  10-02-2020 
20u.01158 Reactie college Woerden, 
Lopikerwaard en U16 op concept ontwerp 
Provinciale Omgevingsvisie (povi), inclusief 
duiding college  

Voor kennisgeving aannemen 

4.  12-02-2020 20.002774 Maildb inzake motie ja-ja-sticker  Voor kennisgeving aannemen 

5.  12-02-2020 20.002674 Kadernota ODRU 2021  Voor kennisgeving aannemen 

6.  12-02-2020 

20r.00081 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
berekeningen effect verlegging 
Steinhagenseweg in het nieuwe Woerdense 
verkeersmodel  

Voor kennisgeving aannemen 

7.  12-02-2020 20.002714 Burgerbrief inzake reconstructie 
Boerendijk - Jozef Israëlslaan Woerden  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

8.  12-02-2020 20.002676 Art. 42 vragen D66 inzake 
afvalinzameling (sport)verenigingen en scholen  

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

9.  12-02-2020 
20.002826 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake aanpassen APV vuurwerkverkoop op 31 
december  

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

10.  12-02-2020 20.002764 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake verlichting voor veiligheid en inclusie  

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

11.  12-02-2020 20.002774 Maildb inzake motie ja-ja-sticker  Voor kennisgeving aannemen 

12.  12-02-2020 20.002674 Kadernota ODRU 2021  Voor kennisgeving aannemen 

13.  12-02-2020 

20r.00081 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
berekeningen effect verlegging 
Steinhagenseweg in het nieuwe Woerdense 
verkeersmodel  

Voor kennisgeving aannemen 

14.  12-02-2020 
20r.00111 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CU/SGP inzake kwijtschelden 
van schulden  

Voor kennisgeving aannemen 

15.  12-02-2020 20r.00051 Raadsinformatiebrief inzake stand 
van zaken juridisch traject BAM  Voor kennisgeving aannemen 

16.  12-02-2020 
20r.00074 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen D66 inzake gemeentepolis voor 
mensen met een laag inkomen duurder  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  12-02-2020 20r.00109 Raadsvoorstel inzake zienswijze op 
kaderbrief 2021 Ferm Werk  

Betrekken bij politieke avond 20 
februari 2020 

18.  12-02-2020 20r.00190 Raadsvoorstel inzake 
controleverordening en controleprotocol 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00113-raadsvoorstel-aanwijzen-accountant-jaarrekeningcontrole-2020-2021-en-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00113-raadsvoorstel-aanwijzen-accountant-jaarrekeningcontrole-2020-2021-en-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002569-art-42-vragen-vvd-inzake-lood-in-woerdense-waterleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002569-art-42-vragen-vvd-inzake-lood-in-woerdense-waterleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002774-maildb-inzake-motie-ja-ja-sticker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002674-kadernota-odru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002714-burgerbrief-inzake-reconstructie-boerendijk-jozef-israelslaan-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002714-burgerbrief-inzake-reconstructie-boerendijk-jozef-israelslaan-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002676-art-42-vragen-d66-inzake-afvalinzameling-sport-verenigingen-en-scholen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002676-art-42-vragen-d66-inzake-afvalinzameling-sport-verenigingen-en-scholen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002826-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-aanpassen-apv-vuurwerkverkoop-op-31-december.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002826-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-aanpassen-apv-vuurwerkverkoop-op-31-december.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002826-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-aanpassen-apv-vuurwerkverkoop-op-31-december.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002764-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-verlichting-voor-veiligheid-en-inclusie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002764-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-verlichting-voor-veiligheid-en-inclusie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002774-maildb-inzake-motie-ja-ja-sticker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002674-kadernota-odru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00081-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-berekeningen-effect-verlegging-steinhagenseweg-in-het-nieuwe-woerdense-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00111-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-kwijtschelden-van-schulden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00111-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-kwijtschelden-van-schulden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00111-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-kwijtschelden-van-schulden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00051-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-juridisch-traject-bam.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00051-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-juridisch-traject-bam.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00074-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-gemeentepolis-voor-mensen-met-een-laag-inkomen-duurder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00074-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-gemeentepolis-voor-mensen-met-een-laag-inkomen-duurder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00074-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-gemeentepolis-voor-mensen-met-een-laag-inkomen-duurder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00109-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-op-kaderbrief-2021-van-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00109-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-op-kaderbrief-2021-van-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00190-raadsvoorstel-inzake-controleverordening-en-controleprotocol-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00190-raadsvoorstel-inzake-controleverordening-en-controleprotocol-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2019.pdf
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accountantscontrole op de jaarrekening 2019  

19.  12-02-2020 20.002714 Burgerbrief inzake reconstructie 
Boerendijk - Jozef Israëlslaan Woerden  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

20.  13-02-2020 
20r.00055 aangepast raadsvoorstel notitie 
investeringsplanning en autoriseren 
investeringskredieten kalenderjaar 2020  

Behandelen op de Politieke 
avond van 20 februari 

21.  13-02-2020 20r.00107 Raadsinformatiebrief inzake 
startnotitie standplaatsenbeleid en venten  Voor kennisgeving aannemen 

22.  14-02-2020 
19r.00653 raadsinformatiebrief 
haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes 
Zegveld en Harmelen  

Voor kennisgeving aannemen 

23.  14-02-2020 
20r.00022 raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42-vragen CDA inzake budget 650 jaar 
stadsrechten Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

24.  14-02-2020 
20r.00062 raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42-vragen CDA inzake oplevering resultaten 
haalbaarheidsonderzoek brandweerkazernes  

Voor kennisgeving aannem 

25.  18-02-2020 20.002921 Led's Make a Difference inzake 
regeling reductie energiegebruik (RRE)  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

26.  18-02-2020 20.003103 Provincie Utrecht inzake brief aan de 
ministers van BZK en Financiën  Voor kennisgeving aanneme 

27.  19-02-2020 

20r.00089 Raadsvoorstel inzake nieuwe 
aanvraag voor een gemeentegarantie binnen de 
huidige lopende gemeentegaranties van 
Stichting 't Oude Landt  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

28.  19-02-2020 
20.003212 De Groene Buffer inzake reactie op 
onderzoek grootschalige duurzame 
energieopwekking  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

29.  19-02-2020 20.003184 Art. 42 vragen CDA inzake oud 
papier  

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

30.  19-02-2020 20.003204 Burgerbrief inzake het vergaderen 
van de gemeenteraad  Voor kennisgeving aannemen 

31.  19-02-2020 20.003217 VNG ledenbrief inzake stand van 
zaken implementatie abonnementstarief Wmo  Voor kennisgeving aannemen 

32.  19-02-2020 
20r.00100 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CU/SGP inzake onveilige kruising 
Houtkade-Mijzijde  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  19-02-2020 
20r.00161 Raadsinformatiebrief inzake reactie 
op aanwijzing inspectie aan de William 
Schrikker Stichting  

Voor kennisgeving aannemen 

34.  20-02-2020 20.003334 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
vacature gemeentesecretaris Woerden  

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

35.  20-02-2020 
20r.00134 Raadsinformatiebrief inzake 
scenariostudie uitbreiding Stadsmuseum 
Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

36.  20-02-2020 
20r.00139 raadsinformatiebrief vernieuwing 
dienstverleningsovereenkomst Oudewater–
Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00190-raadsvoorstel-inzake-controleverordening-en-controleprotocol-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002714-burgerbrief-inzake-reconstructie-boerendijk-jozef-israelslaan-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002714-burgerbrief-inzake-reconstructie-boerendijk-jozef-israelslaan-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00055-notitie-investeringsplanning-en-autoriseren-investeringskredieten-kalenderjaar-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00055-notitie-investeringsplanning-en-autoriseren-investeringskredieten-kalenderjaar-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00055-notitie-investeringsplanning-en-autoriseren-investeringskredieten-kalenderjaar-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00107-raadsinformatiebrief-inzake-startnotitie-standplaatsenbeleid-en-venten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00107-raadsinformatiebrief-inzake-startnotitie-standplaatsenbeleid-en-venten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00653-raadsinformatiebrief-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes-zegveld-en-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00653-raadsinformatiebrief-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes-zegveld-en-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00653-raadsinformatiebrief-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes-zegveld-en-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00022-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-budget-650-jaar-stadsrechten-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00022-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-budget-650-jaar-stadsrechten-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00022-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-budget-650-jaar-stadsrechten-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00062-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-resultaten-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00062-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-resultaten-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00062-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-resultaten-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002921-led-s-make-a-difference-inzake-regeling-reductie-energiegebruik-rre.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002921-led-s-make-a-difference-inzake-regeling-reductie-energiegebruik-rre.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003103-provincie-utrecht-inzake-brief-aan-de-ministers-van-bzk-en-financien.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003103-provincie-utrecht-inzake-brief-aan-de-ministers-van-bzk-en-financien.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00089-raadsvoorstel-inzake-nieuwe-aanvraag-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00089-raadsvoorstel-inzake-nieuwe-aanvraag-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00089-raadsvoorstel-inzake-nieuwe-aanvraag-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00089-raadsvoorstel-inzake-nieuwe-aanvraag-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003212-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-onderzoek-grootschalige-duurzame-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003212-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-onderzoek-grootschalige-duurzame-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003212-de-groene-buffer-inzake-reactie-op-onderzoek-grootschalige-duurzame-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003184-art-42-vragen-cda-inzake-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003184-art-42-vragen-cda-inzake-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003204-burgerbrief-inzake-het-vergaderen-van-de-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003204-burgerbrief-inzake-het-vergaderen-van-de-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003217-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003217-vng-ledenbrief-inzake-stand-van-zaken-implementatie-abonnementstarief-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00100-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-onveilige-kruising-houtkade-mijzijde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00100-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-onveilige-kruising-houtkade-mijzijde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00100-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-onveilige-kruising-houtkade-mijzijde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00161-raadsinformatiebrief-inzake-reactie-op-aanwijzing-inspectie-aan-de-william-schrikker-stichting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00161-raadsinformatiebrief-inzake-reactie-op-aanwijzing-inspectie-aan-de-william-schrikker-stichting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00161-raadsinformatiebrief-inzake-reactie-op-aanwijzing-inspectie-aan-de-william-schrikker-stichting.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003334-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-vacature-gemeentesecretaris-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003334-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-vacature-gemeentesecretaris-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00134-raadsinformatiebrief-inzake-scenariostudie-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00134-raadsinformatiebrief-inzake-scenariostudie-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00134-raadsinformatiebrief-inzake-scenariostudie-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00139-raadsinformatiebrief-vernieuwing-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00139-raadsinformatiebrief-vernieuwing-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00139-raadsinformatiebrief-vernieuwing-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-merged.pdf
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37.  20-02-2020 20r.00137 Raadsvoorstel inzake shortlist 
strategische heroriëntatie  

Behandelen op de Bijzondere 
avond van 5 maart 

38.  20-02-2020 
20u.03282 Brief aan Participatieraad inzake 
advies inzake concept-kaderbrief 2021 Ferm 
Werk  

Betrekken bij politieke avond 20 
februari 2020 

39.  20-02-2020 20r.00031 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan Reijerscop 24a in Harmelen  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

40.  21-02-2020 20r.00123 raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 
2019  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

41.  21-02-2020 20r.00050 raadsvoorstel nota verbonden 
partijen 2020  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

42.  21-02-2020 20.003385 VNG-ledenbrief 20-004 
ondersteuning lokale preventieakkoorden  Voor kennisgeving aannemen 

43.  24-02-2020 20.003410 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
inzake ontwerpbegroting 2021  

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

44.  24-02-2020 
20.003413 Art. 42 vragen Sterk Woerden en 
CDA inzake woningbouwontwikkeling in 
Woerden  

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

45.  25-02-2020 20.003557 Raad van State inzake 
beroepsprocedure bestemmingsplan De Pionier  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

46.  25-02-2020 20.003515 Burgerbrief inzake bomenkap Jozef 
Israëlslaan (inclusief reactie)  Voor kennisgeving aannemen 

47.  25-02-2020 20.003529 Burgerbrief inzake leefklimaat in 
Harmelen  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

48.  25-02-2020 
20.003580 Burgerbrief inzake reactie op 
20u.02669 inzake voortgang onderzoek brug 
Woerden-West (zeven keer ingediend door 
inwoners)  

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

49.  25-02-2020 
20.003566 Provincie Utrecht inzake afschrift 
toezichtbrief huisvesting vergunninghouders, 
tweede helft 2019  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

50.  26-02-2020 20.003546 ODB-team inzake tussenfase 
Rembrandtbrug en vervolg ODB-team  

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

51.  26-02-2020 20u.02393 Aankondiging rekenkameronderzoek 
duurzaam inkopen  Voor kennisgeving aannemen 

52.  27-02-2020 20.003746 Burgerbrief inzake inrichting 
Meijegraslanden, n.a.v. bijeenkomst 19 febr  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

53.  27-02-2020 
20.003816 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
woningnood en voorsprong huisvesting 
vergunninghouders  

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

54.  27-02-2020 
20.003752 Art. 42 vragen CDA inzake 
binnenhalen Europese, landelijke en provinciale 
subsidies  

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

55.  27-02-2020 
20.003744 Art. 42 vragen LijstvanderDoes 
inzake toename geluidshinder bewoners 
Essenlaan  

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

56.  02-03-2020 20R.00234 raadsinformatiebrief aanpak van 
bestrijding Coronavirus  Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00137-raadsvoorstel-inzake-shortlist-strategische-herorientatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00137-raadsvoorstel-inzake-shortlist-strategische-herorientatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03282-brief-aan-participatieraad-inzake-advies-inzake-concept-kaderbrief-2021-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03282-brief-aan-participatieraad-inzake-advies-inzake-concept-kaderbrief-2021-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03282-brief-aan-participatieraad-inzake-advies-inzake-concept-kaderbrief-2021-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00031-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-reijerscop-24a-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00031-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-reijerscop-24a-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00123-budgetoverhevelingen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00123-budgetoverhevelingen-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00050-nota-verbonden-partijen-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00050-nota-verbonden-partijen-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003385-vng-ledenbrief-20-004-ondersteuning-lokale-preventieakkoorden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003385-vng-ledenbrief-20-004-ondersteuning-lokale-preventieakkoorden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003410-afvalverwijdering-utrecht-avu-inzake-ontwerpbegroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003410-afvalverwijdering-utrecht-avu-inzake-ontwerpbegroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003413-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-woningbouwontwikkeling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003413-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-woningbouwontwikkeling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003413-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-woningbouwontwikkeling-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003557-raad-van-state-inzake-beroepsprocedure-bestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003557-raad-van-state-inzake-beroepsprocedure-bestemmingsplan-de-pionier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003515-burgerbrief-inzake-bomenkap-jozef-israelslaan-inclusief-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003515-burgerbrief-inzake-bomenkap-jozef-israelslaan-inclusief-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003529-burgerbrief-inzake-leefklimaat-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003529-burgerbrief-inzake-leefklimaat-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003566-provincie-utrecht-inzake-afschrift-toezichtbrief-huisvesting-vergunninghouders-tweede-helft-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003566-provincie-utrecht-inzake-afschrift-toezichtbrief-huisvesting-vergunninghouders-tweede-helft-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003566-provincie-utrecht-inzake-afschrift-toezichtbrief-huisvesting-vergunninghouders-tweede-helft-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03931-reactie-college-op-brief-over-de-brug-team-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03931-reactie-college-op-brief-over-de-brug-team-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-02393-aankondiging-rekenkameronderzoek-duurzaam-inkopen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-02393-aankondiging-rekenkameronderzoek-duurzaam-inkopen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003746-burgerbrief-inzake-inrichting-meijegraslanden-n-a-v-bijeenkomst-19-febr.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003746-burgerbrief-inzake-inrichting-meijegraslanden-n-a-v-bijeenkomst-19-febr.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003816-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-voorsprong-huisvesting-vergunninghouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003816-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-voorsprong-huisvesting-vergunninghouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003816-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-voorsprong-huisvesting-vergunninghouders.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003752-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003752-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003752-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003744-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003744-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-003744-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00234-rib-aanpak-van-bestrijding-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00234-rib-aanpak-van-bestrijding-coronavirus.pdf
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57.  03-03-2020 
20.004238 Provincie Utrecht inzake afschrift 
schrijven beoordeling interbestuurlijk toezicht 
informatiebeheer over 2018-2019  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

58.  03-03-2020 20.004157 Art. 42 vragen CU/SGP inzake 
Second Love reclame-uitingen  

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

59.  03-03-2020 20.004060 VNG ledenbrief inzake openstelling 
vacatures in VNG bestuur en commissies  Voor kennisgeving aannemen 

60.  03-03-2020 
20r.00156 Raadsinformatiebrief inzake 
participatieproces haalbaarheidsonderzoek 
schuifruimte  

Voor kennisgeving aannemen 

61.  04-03-2020 20r.00084 raadsinformatiebrief voortgang 
uitvoering strategienota Verkeersvisie 2030  Voor kennisgeving aannemen 

62.  04-03-2020 
20r.00131 raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42-vragen ChristenUnie-SGP inzake 
mogelijkheden stalling scooters en bromfietsen 
nabij station woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

63.  04-03-2020 20r.00130 raadsinformatiebrief structurele 
verplaatsing jaarlijkse Boomfeestdag  Voor kennisgeving aannemen 

64.  04-03-2020 
20r.00088 raadsinformatiebrief gemeentelijk 
veiligheidsbeeld 2019 en duiding van de 
geregistreerde criminaliteitscijfers  

Voor kennisgeving aannemen 

65.  04-03-2020 
20r.00174 raadsinformatiebrief reactie op 
moties en amendementen startnotitie Regionale 
Energiestrategie U16  

Voor kennisgeving aannemen 

66.  04-03-2020 19r.01026 raadsinformatiebrief nieuwe 
werkwijze aanpak ongeregistreerd grondgebruik  

Behandelen op de Bijzondere 
avond van 5 maart 

67.  04-03-2020 
20r.00157 raadsvoorstel beschikbaarstelling 
budget herstel dak Margrietschool, locatie 
Alpenstraat  

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

68.  04-03-2020 
20r.00117 raadsinformatiebrief resultaten fase 1 
participatietraject afwegingskader duurzame 
energie in Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

69.  05-03-2020 20.004502 Art. 42 vragen CDA inzake initiatief 
voor zonnepanelen op sloten in Kamerik  

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

70.  05-03-2020 
20r.00145 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
aanbesteding doelgroepenverkeer  

Voor kennisgeving aannemen 

71.  05-03-2020 
20r.00061 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
bereiken voldoende vrijwilligers van de 
brandweer overdag  

Voor kennisgeving aannemen 

72.  05-03-2020 
20r.00150 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
aanpassen APV vuurwerkverkoop op 31 
december  

Voor kennisgeving aannemen 

73.  05-03-2020 
20r.00098 Raadsinformatiebrief inzake nieuwe 
werkwijze en spelregels social return 01-02-
2020  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004238-provincie-utrecht-inzake-afschrift-schrijven-beoordeling-interbestuurlijk-toezicht-informatiebeheer-over-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004238-provincie-utrecht-inzake-afschrift-schrijven-beoordeling-interbestuurlijk-toezicht-informatiebeheer-over-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004238-provincie-utrecht-inzake-afschrift-schrijven-beoordeling-interbestuurlijk-toezicht-informatiebeheer-over-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004157-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-second-love-reclame-uitingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004157-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-second-love-reclame-uitingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004060-vng-ledenbrief-inzake-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004060-vng-ledenbrief-inzake-openstelling-vacatures-in-vng-bestuur-en-commissies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00156-raadsinformatiebrief-inzake-participatieproces-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00156-raadsinformatiebrief-inzake-participatieproces-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00156-raadsinformatiebrief-inzake-participatieproces-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00084-raadsinformatiebrief-voortgang-uitvoering-strategienota-verkeersvisie-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00084-raadsinformatiebrief-voortgang-uitvoering-strategienota-verkeersvisie-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00131-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-mogelijkheden-stalling-scooters-en-bromfietsen-nabij-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00131-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-mogelijkheden-stalling-scooters-en-bromfietsen-nabij-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00131-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-mogelijkheden-stalling-scooters-en-bromfietsen-nabij-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00131-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-christenunie-sgp-inzake-mogelijkheden-stalling-scooters-en-bromfietsen-nabij-station-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00130-raadsinformatiebrief-structurele-verplaatsing-jaarlijkse-boomfeestdag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00130-raadsinformatiebrief-structurele-verplaatsing-jaarlijkse-boomfeestdag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00088-raadsinformatiebrief-gemeentelijk-veiligheidsbeeld-2019-en-duiding-van-de-geregistreerde-criminaliteitscijfers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00088-raadsinformatiebrief-gemeentelijk-veiligheidsbeeld-2019-en-duiding-van-de-geregistreerde-criminaliteitscijfers.pdf
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