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# 
PUBLICATIE-

DATUM 
OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  

20-01-2020 20.001326 Natuur en Milieu Federatie Utrecht 
inzake reactie op definitief voorstel visie en 
uitnodigingskader energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop 

Voor kennisgeving aannemen 

2.  

20-01-2020 20.001208 Burgerbrief inzake reactie op 
tussenrapportage haalbaarheidsverzoek 
schuifruimte en gevolgen voor locatie 
Cattenbroek 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

3.  

20-01-2020 20.001129 Burgerbrief inzake reactie 
tussenrapportage 
bestemmingsplan/ontwikkeling/schuifruimte 
bedrijventerrein Voortuin II, Cattenbroekerdijk 
en werklinkt Nieuwerbrug 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

4.  

21-01-2020 20.001435 Partij voor de Dieren inzake 
eindrapport meldpunt vuurwerkoverlast 
Woerden 

Betrekken bij 
raadsvergadering van 23 
januari (inwoner aan het 
woord) 

5.  

21-01-2020 19r.00681 Raadsinformatiebrief inzake 
oversteek kruispunt Waardsebaan 
Stromenlaan 

Voor kennisgeving aannem 

6.  

22-01-2020 19r.01061 Raadsvoorstel inzake financiële 
beleids- en beheersverordening Gemeente 
Woerden 2020 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

7.  
22-01-2020 20r.00010 Raadsinformatiebrief inzake 

toezichtbeslissing begroting 2020 

Voor kennisgeving aannemen 

8.  
22-01-2020 20r.00021 Raadsinformatiebrief inzake reactie 

op (ingetrokken) motie Mag het licht uit? 

Voor kennisgeving aanneme 

9.  

23-01-2020 20r.00020 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen SP inzake 
verkoop Snel Shared Logistics 

Voor kennisgeving aannemen 

10.  

23-01-2020 19r.01040 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen Fractie Bakker 
inzake parkeerdruk bij scholencluster 
Harmelen (Groenendaal, Harmelen) 

Voor kennisgeving aannemen 

11.  
23-01-2020 20r.00027 Raadsinformatiebrief inzake 

zalencentrum de Schulenburch Kamerik 

Voor kennisgeving aannemen 

12.  

23-01-2020 20.001621 Art. 42 vragen Fractie Bakker 
inzake effect verleggen Steinhagenseweg in 
verkeersmodel 

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

13.  

23-01-2020 20.001630 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake bereiken voldoende vrijwilligers 
brandweerposten overdag 

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

14.  

23-01-2020 19r.01039 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen Fractie Bakker 
inzake wijziging in de voorrangsregeling op 
de Voltaweg in Woerden 

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001326-natuur-en-milieu-federatie-utrecht-inzake-reactie-op-definitief-voorstel-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001326-natuur-en-milieu-federatie-utrecht-inzake-reactie-op-definitief-voorstel-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001326-natuur-en-milieu-federatie-utrecht-inzake-reactie-op-definitief-voorstel-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001326-natuur-en-milieu-federatie-utrecht-inzake-reactie-op-definitief-voorstel-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001208-burgerbrief-inzake-reactie-op-tussenrapportage-haalbaarheidsverozke-schuifruimte-en-gevolgen-voor-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001208-burgerbrief-inzake-reactie-op-tussenrapportage-haalbaarheidsverozke-schuifruimte-en-gevolgen-voor-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001208-burgerbrief-inzake-reactie-op-tussenrapportage-haalbaarheidsverozke-schuifruimte-en-gevolgen-voor-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001208-burgerbrief-inzake-reactie-op-tussenrapportage-haalbaarheidsverozke-schuifruimte-en-gevolgen-voor-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001129-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte-bedrijventerrein-voortuin-ii-cattenbroekerdijk-en-werklinkt-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001129-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte-bedrijventerrein-voortuin-ii-cattenbroekerdijk-en-werklinkt-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001129-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte-bedrijventerrein-voortuin-ii-cattenbroekerdijk-en-werklinkt-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001129-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte-bedrijventerrein-voortuin-ii-cattenbroekerdijk-en-werklinkt-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001129-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte-bedrijventerrein-voortuin-ii-cattenbroekerdijk-en-werklinkt-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001435-partij-voor-de-dieren-inzake-eindrapport-meldpunt-vuurwerkoverlast-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001435-partij-voor-de-dieren-inzake-eindrapport-meldpunt-vuurwerkoverlast-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001435-partij-voor-de-dieren-inzake-eindrapport-meldpunt-vuurwerkoverlast-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00681-raadsinformatiebrief-inzake-oversteek-kruispunt-waardsebaan-stromenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00681-raadsinformatiebrief-inzake-oversteek-kruispunt-waardsebaan-stromenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00681-raadsinformatiebrief-inzake-oversteek-kruispunt-waardsebaan-stromenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01061-raadsvoorstel-inzake-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01061-raadsvoorstel-inzake-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01061-raadsvoorstel-inzake-financiele-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00010-raadsinformatiebrief-inzake-toezichtbeslissing-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00010-raadsinformatiebrief-inzake-toezichtbeslissing-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00021-raadsinformatiebrief-inzake-reactie-op-ingetrokken-motie-mag-het-licht-uit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00021-raadsinformatiebrief-inzake-reactie-op-ingetrokken-motie-mag-het-licht-uit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00020-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verkoop-snel-shared-logistics.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00020-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verkoop-snel-shared-logistics.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00020-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-verkoop-snel-shared-logistics.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01040-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-bij-scholencluster-harmelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01040-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-bij-scholencluster-harmelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01040-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-bij-scholencluster-harmelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01040-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-parkeerdruk-bij-scholencluster-harmelen-groenendaal-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00027-raadsinformatiebrief-inzake-zalencentrum-de-schulenburch-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00027-raadsinformatiebrief-inzake-zalencentrum-de-schulenburch-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001621-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-verleggen-steinhagenseweg-in-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001621-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-verleggen-steinhagenseweg-in-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001621-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-effect-verleggen-steinhagenseweg-in-verkeersmodel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001630-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-bereiken-voldoende-vrijwilligers-brandweerposten-overdag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001630-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-bereiken-voldoende-vrijwilligers-brandweerposten-overdag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001630-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-bereiken-voldoende-vrijwilligers-brandweerposten-overdag.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01039-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-in-de-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01039-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-in-de-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01039-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-in-de-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01039-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-in-de-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
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15.  
24-01-2020 19r.00932 Raadsvoorstel Veilige oversteek 

Steinhagenseweg/Beneluxlaan 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

16.  
27-01-2020 20.001808 Participatieraad inzake advies 

concept kaderbrief Ferm Werk 2021 

Betrekken bij politieke avond 
van 30 januari 2020 

17.  

27-01-2020 20.001734 Bewonersvereniging de 
Boomgaard inzake reactie tussenrapportage 
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

18.  
29-01-2020 20r.00059 Raadsinformatiebrief inzake 

managementletter 2019 van de accountant 
Voor kennisgeving aannemen 

19.  
29-01-2020 20r.00012 Raadsinformatiebrief inzake stand 

van zaken sport en BTW 

Voor kennisgeving aannemen 

20.  
29-01-2020 20r.00053 Raadsinformatiebrief inzake 

regionaal position paper Lopikerwaard 

Voor kennisgeving aannemen 

21.  

29-01-2020 20u.01158 Reactie college Woerden, 
Lopikerwaard en U16 op concept ontwerp 
Provinciale Omgevingsvisie (POVI) 

Voor kennisgeving aannemen 

22.  
29-01-2020 20r.00028 Raadsvoorstel inzake 

inkoopkaders jeugdhulp en Wmo 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

23.  
29-01-2020 19r.01053 Raadsvoorstel inzake zienswijze 

concept kaderbrief GGDrU 2021 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

24.  
29-01-2020 20.001064 Burgerbrief inzake reactie 

tussenrapportage schuifruimte 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

25.  

29-01-2020 20r.00013 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen D66 inzake 
scholen met een moestuin 

Voor kennisgeving aannemen 

26.  

29-01-2020 20r.00042 Raadsinformatiebrief inzake visie 
en uitnodigingskader energielandschap 
Rijnenburg en Reijerscop 

Voor kennisgeving aannemen 

27.  
29-01-2020 20r.00035 Raadsinformatiebrief inzake de 

voortuin van Woerden 

Voor kennisgeving aannemen 

28.  

30-01-2020 20r.00055 Raadsvoorstel inzake notitie 
investeringsplanning 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie en 
behandelen tijdens 
auditcommissie van 5 februari 

29.  

30-01-2020 20r.00016 raadsvoorstel inzake nota 
financiële sturing 2020 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie en 
behandelen tijdens 
auditcommissie van 5 februari 

30.  

30-01-2020 20.001973 Art. 42 vragen Progressief 
Woerden inzake doelgroepenvervoer 

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

31.  

30-01-2020 20r.00030 Raadsinformatiebrief inzake stand 
van zaken vergoeding kosten tijdelijke 
huisvesting Margrietschool (Alpenstraat) 

Voor kennisgeving aannemen 

32.  

03-02-2020 20.002112 Burgerbrief inzake idee voor 
afwikkeling busverkeer inzake 
stedenbouwkundige visie ontwikkeling 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00932-raadsvoorstel-veilige-oversteek-steinhagenseweg-beneluxlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00932-raadsvoorstel-veilige-oversteek-steinhagenseweg-beneluxlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001808-participatieraad-inzake-advies-concept-kaderbrief-ferm-werk-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001808-participatieraad-inzake-advies-concept-kaderbrief-ferm-werk-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001734-bewonersvereniging-de-boomgaard-inzake-reactie-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001734-bewonersvereniging-de-boomgaard-inzake-reactie-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001734-bewonersvereniging-de-boomgaard-inzake-reactie-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00059-raadsinformatiebrief-inzake-maangementletter-2019-van-de-accountant.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00059-raadsinformatiebrief-inzake-maangementletter-2019-van-de-accountant.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00012-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-sport-en-btw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00012-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-sport-en-btw.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00053-raadsinformatiebrief-inzake-regionaal-position-paper-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00053-raadsinformatiebrief-inzake-regionaal-position-paper-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-01158-reactie-college-woerden-lopikerwaard-en-u16-op-concept-ontwerp-provinciale-omgevingsvisie-povi.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00028-raadsvoorstel-inzake-inkoopkaders-jeugdhulp-en-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00028-raadsvoorstel-inzake-inkoopkaders-jeugdhulp-en-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01053-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-concept-kaderbrief-ggdru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01053-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-concept-kaderbrief-ggdru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001064-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001064-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00013-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-scholen-met-een-moestuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00013-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-scholen-met-een-moestuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00013-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-scholen-met-een-moestuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00042-raadsinformatiebrief-inzake-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00042-raadsinformatiebrief-inzake-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00042-raadsinformatiebrief-inzake-visie-en-uitnodigingskader-energielandschap-rijnenburg-en-reijerscop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00035-raadsinformatiebrief-inzake-de-voortuin-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00035-raadsinformatiebrief-inzake-de-voortuin-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00055-raadsvoorstel-inzake-notitie-investeringsplanning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00055-raadsvoorstel-inzake-notitie-investeringsplanning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00016-raadsvoorstel-inzake-nota-financiele-sturing-2020.pdf
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stationsgebied Woerden 

33.  

03-02-2020 20.002151 Art. 42 vragen CU/SGP inzake 
mogelijkheden stalling scooters en 
bromfietsen nabij station 

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

34.  

03-02-2020 20.002036 Art. 42 vragen CU/SGP inzake 
kruising Houtkade-Mijzijde 

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

35.  
03-02-2020 20.002126 Informatiebrief reconstructie 

Slotenbuurt Zegveld 

Voor kennisgeving aannemen 

36.  

03-02-2020 20.002211 Platform Bedrijven Utrecht West 
(PBUW) inzake zienswijze op concept-
omgevingsvisie Provincie Utrecht 

Voor kennisgeving aann 

37.  
05-02-2020 19r.00824 Raadsvoorstel inzake verplaatsing 

grens bebouwde kom Milandweg in Zegveld 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

38.  

05-02-2020 20r.00072 Raadsinformatiebrief inzake 
ontwikkeling en implementatie GGiD van de 
GGDrU 

Voor kennisgeving aannemen 

39.  

05-02-2020 20r.00070 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen D66 inzake 
domeinoverstijgende zorgvragen 

Voor kennisgeving aannemen 

40.  

05-02-2020 20r.00060 Raadsinformatiebrief 
beantwoording art. 42 vragen VVD inzake 
(g)een HAP in Woerden 

Voor kennisgeving aannemen 

41.  
05-02-2020 19r.00985 Raadsinformatiebrief inzake 

gebiedsgericht werken per 1 januari 2020 

Voor kennisgeving aannemen 

42.  

06-02-2020 20r.00083 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan herontwikkelingslocatie Witt 
(incl. raadsbesluit) 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie (voor 
bijlagen zie agendacommissie 
06-02-2020) 

43.  
06-02-2020 19r.01038 Raadsvoorstel inzake vaststellen 

kaders en participatieproces parkeerbeleid 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

44.  

06-02-2020 20.002418 Initiatiefvoorstel inzake 
beleidskader kleine windmolens in Gemeente 
Woerden 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

45.  
06-02-2020 20.002476 Stichting Boomfeestdag inzake 

groenfactor basisscholen Gemeente Woerden 

Ter afdoening in handen 
stellen van het college 

46.  

06-02-2020 19r.00944 Raadsinformatiebrief inzake 
wijzigingen in het openbaar vervoer in 
Woerden 2020 

Voor kennisgeving aannemen 
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