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houder

bron bron datum tekst toezegging status link gewijzigd

P-208 maart 2020 Meerjaren ontwikkelagenda cultuur raasdvoorstel Becht begroting Programma 
4.1.1.1.

"Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda Cultuur 
2021-2024." - ingang is 1-1-2021

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit 
onderwerp. De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie. Update 
20-10 aanlevering raad Q1 2021. Update december: De bestuurlijke besluitvorming 
over het Cultuurmanifest zal in Q1 2021 plaatsvinden, liefst in samenhang met 
geactualiseerde meerjarenafspraken met de C5. Besluitvorming was uitgesteld in 
verband met de heroriëntatie. Onder normale omstandigheden hadden culturele 
instellingen simultaan aan een meerjarenplan gewerkt. Door de impact van corona 
kon dat niet. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is zal het manifest, incl. 
meerjarenplannen voor de C5 waarschijnlijk eind Q1 worden aangeboden.

open

P-209 maart 2020 Raadsvoorstel integraal cultuurbeleid De 
Creatieve Stad

raadsvoorstel Becht begroting Programma 
4.1.1.1.

"Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd 
integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur & Creatief 
Vermogen 2021- 2024, als vervolg op de evaluatie en het 
participatieproces dat startte in 2019." "Per 1-4-2020 is er een 
breed gedragen 'Manifest' over hoe kunst & cultuur het creatief 
vermogen van Woerden en zijn dorpen stimuleert."

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit 
onderwerp. De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie. Update 
20-10 aanlevering raad Q1 2021. Update december: De bestuurlijke besluitvorming 
over het Cultuurmanifest zal in Q1 2021 plaatsvinden, liefst in samenhang met 
geactualiseerde meerjarenafspraken met de C5. Besluitvorming was uitgesteld in 
verband met de heroriëntatie. Onder normale omstandigheden hadden culturele 
instellingen simultaan aan een meerjarenplan gewerkt. Door de impact van corona 
kon dat niet. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is zal het manifest, incl. 
meerjarenplannen voor de C5 waarschijnlijk eind Q1 worden aangeboden.

open

M-48 juni 2020 motie Activiteiten omtrent crematorium RIB Bolderdijk motie R 31-10-2019 Verzoekt het college:
1. Te luisteren naar het geluid van vele inwoners en actief het 
gesprek met aanbieders van crematoria te blijven voeren;
2. De raad te informeren over wat er nodig is om de kans op 
vestiging van een crematorium in Woerden zo groot mogelijk te 
maken.

Termijn Q2-2020 voor uitvoering.Update 18/5 RIB volgt in juni 2020 
Update 01-07: RIB volgt in juli 2020
Update n.a.v. Raad 16/07: Lid Boersma (D66) doet navraag naar de toegezegde RIB 
over het crematorium. Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raadsinformatiebrief in 
september aan de raad wordt gezonden. 
Update 15-10: RIB in bestuurlijke route. 
Update november:: RIB is teruggetrokken ivm. een ontwikkeling binnen dit dossier. 
RIB volgt eerste week december aan de gemeenteraad met laatste informatie. 
Update december: behandeling in college 15-12

open

T-409 juli 2020 Stand van zaken cameratoezicht- en 
bewaking

RIB Molkenboer toezegging PA 16-10-2019 • Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het eerste 
kwartaal een raadsinformatiebrief ontvangt over de stand van 
zaken rond cameratoezicht en -bewaking. 

De evaluatie van camerabewaking op het stationsgebied heeft vertraging opgelopen 
ivm Corona; zowel vanuit gemeente als andere partners is informatieverzameling 
vertraagd. De informatievraag is uitgezet, de evaluatie is in de maak. Het streven is in 
q4 de evaluatie aan te gemeenteraad te hebben verzonden. Update nov:  vanwege 
uitblijven reactie van de politie is via andere kanalen aanvullende info opgevraagd. 
naar verwachting ontvangt de raad in december een RIB over dit onderwerp. Update 
dec.: RIB 20R.01136 is aan de raad aangeboden.

afgedaan

P-202 juli 2020 Beleidsplannen wegen, gladheid en 
verlichting

RIB Bolderdijk begroting Programma 
2.5.1.2.

PB 2.5.1.2.: "Beleidsplan verharding om Taskforce 
kwaliteitsverhouding B/C wordt in Q2 vastgesteld door Raad."
PB 2.5.2.2: "Inzichtelijk maken welke lichtpunten conform het 
nieuwe beleid (vaststelling door raad Q4 2019) verwijderd mogen 
worden."

De beheerplannen kunnen pas worden opgesteld zodra er beleid is opgesteld op alle 
onderdelen. Momenteel wordt gewerkt aan beleid OVL. Dit wordt gevolgd door beleid 
wegen en gladheid. Naar verwachting vindt dit plaats in het tweede kwartaal van 2020 
Update 01-07: volgt na besluitvorming SH. Update 20-10 RIB wordt in december 
aangeleverd.Update november:: RIB volgt nadat gevolgen van SH verwerkt zijn. 
Verwachting is januari 2021 in de gemeenteraad. 

open

P-219 juli 2020 Rapportage strategische 
woningbouwplanning

RIB De Weger begroting Programma 6.1 De strategische woningbouwplanning wordt ieder half jaar herijkt in juli en december. 
De rapportage van juli is doorgeschoven naar het najaar vanwege de benodigde 
prioritering van de werkzaamheden. In december 2020 ontvangt u de Jaarbrief 
Wonen en de strategische woninbouwplanning. RIB 20R.01206

open

M-78 augustus 2020 Motie Uitvoeringsmiddelen voor project 
'Veenweide in beweging'

RIB Bolderdijk motie R 4-12-2019 Verzoekt het college;
•	In gesprek te gaan met het Ministerie van LNV en provincie 
Utrecht om te onderzoeken of de in het klimaat- en energieakkoord 
genoemde middelen aangewend kunnen worden om het 
programma ‘Veenweide in Beweging’ een versnelling in de 
uitvoering te geven;
•	Hierbij samen op te trekken met andere relevante stakeholders in 
dit proces (vb. onze boeren, waterschap, eventuele andere lagere 
overheden en de gebiedsbeheerder van de Nieuwkoopse plassen)

Gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in verband met de Coronacrisis. Verwachting is om 
begin juni de RIB aan de gemeenteraad aan te bieden.

Update 17-06-2020 Gesprekken zijn momenteel gaande met de provincies, de 
waterschappen, de VNG, het ministerie van LNV en andere stakholders van het 
klimaatakkoord. Het is de verwachting dat we in augustus de raad  goed en volledig 
kunnen informeren over de voortgang. 
Update 15-10: in verband met de huidige situatie is het helaas niet mogelijk om de 
beoogde planning te realiseren. Verwachting is dat dit  Q1-2021 zal zijn. 

open

P-213 augustus 2020 Actieprogramma Woerdense binnenstad  RIB Becht begroting Programma 
4.1.1.1.

Uitvoeren van het actieprogramma van de binnenstad, dat in het 
3e kwartaal van 2019 wordt vastgesteld. In het actieprogramma 
worden plannen van aanpak opgenomen voor de 'Routing 
binnenstad', 'Promotieplan binnenstad', 'Rijngracht', 
'Fietsenstallingen' en 'Herinrichting Kerkplein."" 

RIB over de actuele stand van zaken van de Ontwikkelagenda binnenstad 
(actieprogramma) volgt in november (Q4). De Ontwikkelagenda met de 5 prioriteiten 
en het Beeldkwaliteitsplan binnenstad zijn in uitvoering conform de plannen van 
aanpak. Update december: RIB 20R.01069 wordt in december aan de raad 
aangeboden.

open



T-012 september 2020 Afgevallen scenario's Wagenstraat RIB Becht toezegging R 27-6-2019 Wethouder Becht zegt toe de raad te informeren over scenario’s te 
delen die ‘gesneuveld’ zijn bij de keuze voor de voor te leggen 
scenario’s aan de raad.

Update 1/12: de raad wordt in Q1 2021 geïnformeerd via een 
raadsinformatiebrief.
Update 10-12-20: Deze toezegging van wethouder Becht is inmiddels 
achterhaald door de besluitvorming over de strategische heroriëntatie. 
Voor de beantwoording en het vervolg over de Wagenstraat zie de RIB 
over de Ontwikkelagenda Binnenstad 20R.01069 

afgedaan

M-15 september 2020 Motie afwegingscriteria 
onderzoekslocaties schuifruimte

raadsvoorstel Noorthoek motie R 07-03-2019 zie motie De criteria zullen worden meegenomen bij het opstellen van het integrale 
afwegingskader voor alle locaties. De termijn voor het indienen van reacties loopt tot 
15 januari 2020. De reacties worden dan verwerkt en betrokken bij het advies van het 
college voor de keuze van locaties. Update 12/5 Deze acties zijn op tijd doorlopen, in 
verband met de omstandigheden wordt besluitvorming in de gemeenteraad voorzien 
voor het vierde kwartaal 2020.
Update 25/11: Het raadsvoorstel (20R.00811) is ontvangen door de gemeenteraad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2019/07-
maart/20:00/gewijzigd-motie-
afwegingscriteria-schuifruimte-voor-
woerdense-bedrijven.pdf

open

M-17 september 2020 Moties toevoegen onderzoekslocaties Van 
Ooijen en Werklint schuifruimte

raadsvoorstel Noorthoek motie R 07-03-2019 Verzoekt het College:
1. De locaties Van Ooijen en Werklint,  mee te nemen in het 
onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;
2. Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 
locaties te onderzoeken;
3. Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een 
informatiebijeenkomst te organiseren;
4. Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken 
bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te verminderen 
en/of compenseren;
5. Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de 
gemeenteraad voor besluitvorming.

Beide locaties worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt. De 
eerste bewonersavond heeft op 26 maart 2019 plaatsgevonden. Na de zomer volgt 
de tweede bewonersavond. De termijn voor het indienen van reacties loopt tot 15 
januari 2020. De reacties worden dan verwerkt en betrokken bij het advies van het 
college voor de keuze van locaties. Update 12/5 Deze acties zijn op tijd doorlopen, in 
verband met de omstandigheden wordt besluitvorming in de gemeenteraad voorzien 
voor het vierde kwartaal 2020.   
Update 25/11: Het raadsvoorstel (20R.00811) is ontvangen door de gemeenteraad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2019/07-
maart/20:00/motie-toevoeging-zoeklocatie-
schuifruimte-voor-woerdense-bedrijven-van-
ooijen-1.pdf

open

M-34 september 2020 Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat in 
parkeerbeleid’ 

raadsvoorstel Noorthoek motie R 27-6-2019 1. De parkeersituatie in de Nieuwsstraat specifiek aandacht te 
geven in het op te stellen Parkeerbeleid en hierbij rekening te 
houden met het karakter van dit winkelgebied, waar klanten veelal 
kort parkeren voor hun winkelbezoek, en gebruik maken van 
afhaal-, laad- en losmogelijkheden.
2. Het voorstel voor het parkeerbeleid dat hier gevoerd gaat 
worden tot stand te laten komen in overleg met bewoners en 
ondernemers in de nabijheid van dit gebied.
3. In het op te stellen parkeerbeleid de mogelijkheden te 
onderzoeken om vergunninghouders in de binnenstad – vooral op 
plekken waar bewoners en bezoeker concurreren om ruimte - 
meer van de parkeergarages gebruik te laten maken. Bijvoorbeeld 
door een gereduceerd tarief aan te bieden voor een vergunning die 
recht geeft op parkeren in de parkeergarages.

Update november: de uitwerking van de motie is onderdeel van het parkeerbeleid dat 
in maart 2021 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden ter besluitvorming. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2019/27-juni/20:00/motie-
verkeerssituatie-in-de-nieuwstraat-in-
parkeerbeleid-aangepast.pdf

open

M-39 september 2020 Motie Evaluatie reconstructies openbare 
ruimte

Bolderdijk motie R 11-07-2019 Verzoekt het College:
1. Om na afronding van het project Slotenbuurt Zegveld een 
evaluatie op te starten om lessen te leren van dit project voor 
toekomstige projecten;
2. De raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie;
3. Om aan de hand van de uitkomsten met de raad te spreken 
over hoe omgegaan kan worden met tegenvallers in projecten in 
de toekomst. 

Update 07/07: De evaluatie zal worden opgestart na afronding van het 
jaarrekeningtraject en zal naar verwachting in september/oktober gereed zijn. Update 
16-10 t.g.v. een andere prioritering wordt dit uitgesteld tot december. 
Update december: wordt februari 2021

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-
evaluatie-reconstructies-openbare-ruimte.pdf

open

M-40 september 2020 Motie eenrichtingsverkeer in 
meerjarenverkeersplan

Noorthoek motie R 11-07-2019 Verzoekt het college:
Bij het uitwerken van het MVP het instellen van 
eenrichtingsverkeer als een serieuze optie mee te nemen en de 
raad kennis te laten nemen van de afwegingen hieromtrent.

Update 18/5: motie is opgenomen in project Toekomstig wegennet 2030. In juli 2020 
volgt een raadspresentatie over het MVP en de maatregelen. 
Update november: tijdens de themapresentatie op 11 juni 2020 (gekoppeld bij het 
agendapunt van Brug Woerden-West) heeft de gemeenteraad voor het eerst kennis 
gemaakt met het MVP en het verkeersmodel Woerden. Op basis van de 
uitgangspunten die de gemeenteraad toen heeft meegegeven wordt de komende tijd 
gewerkt aan een uitwerking voor Woerden 2030. De gemeenteraad zal opnieuw 
middels een themapresentatie in het voorjaar van 2021 worden bijgepraat. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-
eenrichtingsverkeer.pdf

open

M-47 september 2020 motie Verlichting zebrapaden raadsvoorstel Bolderdijk motie R 31-10-2019 Verzoekt het college:
1. Te onderzoeken of de methodiek met L-masten en LED 
verlichting die in Bodegraven-Reeuwijk gebruikt is (of een 
vergelijkbaar alternatief) ook in de gemeente Woerden toegepast 
kan worden op de voetgangersoversteekplaatsen;
2. Dit uit te werken en te rapporteren aan de raad gelijktijdig met 
het MVP.

Motie wordt meegenomen in het op te stellen beleid voor openbare verlichting. 
Tevens wordt de nadrukkelijk de link gelegd met de verkeersvisie en het op te stellen 
MVP. Termijn Q3-2020
PA 28-10-2020: Wethouder Bolderdijk zegt voor het tweede kwartaal van 2021 een 
Verlichtingsplan toe;

open

M-49 september 2020 motie Ecologisch bermbeheer RIB Bolderdijk motie R 31-10-2019 Verzoekt het college:
1. De consequenties te onderzoeken van het kostenbewust en 
duurzaam afvoeren van het maaisel;
2. De gemeenteraad over de resultaten binnen een half jaar te 
informeren.

Q2-2020 Update 18/5 RIB volgt in juni 2020. 
Update 01-07: wegens prioriteit SH is wordt deze RIB na de zomerperiode aan de 
gemeenteraad gezonden. Update 15/10: RIB zal begin 2021 aan de gemeenteraad 
worden gezonden

open
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M-75 september 2020 Motie waarborging zorgfuncties op 
ziekenhuislocatie

Noorthoek motie R 14-11-2019 1. In gesprek te blijven met het St. Antonius over de zorgvisie en 
daarmee het passende zorgaanbod voor de locatie Woerden;
2. Hierin de behoefte van Woerden aan minimaal een volwaardige 
polikliniek, een vorm van spoedeisende zorg, huisartsenzorg ook in 
de avonden en het weekend, brede diagnostiek, een 
apotheekfunctie die ook in de avonden en het weekend 
beschikbaar is, ruimte voor het Daan Theeuwes Centrum en de St. 
Maartenskliniek, het zorghotel en ouderen-zorgwoningen, voor het 
voetlicht te brengen;
3. Bij de besprekingen met het Antonius ook de mogelijkheden 
voor alternatieve aanbieders mee te nemen die het zorgaanbod 
willen en kunnen uitbreiden en versterken;
4. De plannen over de ruimtelijke ontwikkelingen met het St. 
Antonius pas dan verder te behandelen als de zorgvisie gereed is 
en op instemming van de Woerdense raad kan rekenen. 
Afhankelijk hiervan kunnen de plannen over de ruimtelijke 
ontwikkelingen geconcretiseerd worden.
5. De gemeenteraad over de voortgang en voorgenomen 
besluitvorming te informeren en bij voorziene afwijking van de 
voorwaarden in deze motie richtinggevend te laten besluiten.

In lijn met de motie is het college in gesprek met het ziekenhuis, aanbieders van 
verpleeghuiszorg, zorgpension, wijkverpleegkundige zorg, huisartsen, GGZ en 
gemeenten  over de visie op de toekomst van de zorg en het daarbij passende 
aanbod in Woerden. Het doel is een gezamenlijke visie in januari 2020 te 
presenteren. Update januari 2020: geen wijzigingen in status. Gesprekken over 
zorgvraag zijn gaande en pas als de Raad daarover gesproken heeft, we streven 
ernaar dat dat in maart kan gebeuren, dan worden de gesprekken over de ruimtelijke 
ontwikkeling opgestart.

Update mei 2020: Op 10 maart is een bijeenkomst geweest van de hiernaast 
genoemde partners waarin een gezamenlijke visie (ZorgSamen) is besproken met de 
woordvoerders zorg van de raadsfracties. Daarnaast was op 1 april  een bijeenkomst 
voor de raadsfracties gepland van (alleen) Antonius over de toekomst van de 
ziekenhuiszorg. Vanwege de Coronacrisis is die bijeenkomst uitgesteld.
Pas als die bijeenkomst heeft plaatsgevonden ontstaat een compleet beeld van de 
toekomstige zorg, de gezamenlijke zorg en die van Antonius. Daarna komt het 
college met een raadsvoorstel over het vervolg van de behandeling van ruimtelijke 
plannen.
Verwachting is dat in september de raad over de voortgang geinformeerd wordt. . 
Update 1/9: Er is nog geen nieuwe datum bepaald. Het ziekenhuis legt de prioriteit nu 
op de zorg: het verder opschalen van de reguliere zorg binnen de RIVM-richtlijnen en 
tegelijk het voorbereiden op een eventuele 2e golf van corona-patiënten.  
Update 10 dec: Antonius was van plan in november de bijeenkomst voor de raad te 
houden. Als gevolg van de 2e corona golf is het niet zover gekomen. Een nieuwe 
datum in Q1 van 2021 moet nog worden vastgesteld. Ook andere activiteiten binnen 
ZorgSamen liggen grotendeels on hold. Inmiddels zijn er weer voorbereidingen over 
het vervolg. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2019/14-
november/20:00/motie-waarborging-
zorgfuncties-op-ziekenhuislocatie.pdf 

open

P-090 september 2020 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel Becht begroting PA 26-03-2020 Geconcludeerd wordt dat het raadsvoorstel niet rijp is voor 
besluitvorming en dient te worden aangepast. De commissie doet 
de volgende verzoeken:
-	Verzoek aan het college om een paragraaf aan de nota toe te 
voegen over de mogelijkheden van wijziging van de 
samenwerkingsrelatie (bij gewijzigde inzichten).
-	Verzoek aan het college om de paragraaf in het raadsvoorstel 
over ‘Wat willen we bereiken’ uit te breiden om de reeds 
beantwoorde technische vragen te integreren in de stukken. 
-	Verzoek aan de agendacommissie om een aangepast 
raadsvoorstel te betrekken bij het voorstel over keuzes over de 
waarden van Woerden en de Omgevingsvisie

Update De aangepaste nota verbonden partijen zal in september gereed zijn.  Update 
15-10: wordt uitgesteld tot december om de gevolgen van een voorgenomen wijziging 
van de WGR te kunnen meenemen (die m.n. betrekking heeft op de positie van de 
gemeenteraad t.o.v. een GR). Update december: wordt februari 2021

open

P-109 september 2020 Motie tarieven buitensport: bespreekstuk 
harmonisatiemodel

raadsvoorstel Noorthoek motie R 02-10-2017 "c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s 
voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten 
voor buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;
d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze 
wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Update 14/9: Afgelopen jaar is gewerkt aan de herijking van de tarieven voor de 
buitensport. Kostprijzen van de verschillende typen accommodaties zijn aan 
veranderingen onderhevig. Bij de ene accommodatie is dit sterker dan bij de andere. 
In dit kader wilden we voor de zomervakantie met verenigngen de uitkomsten 
bespreken en input ophalen voor het vervolg. Door de corona-crisis zijn zowel 
gemeente als sportclubs echter druk doende met het opnieuw organiseren van het 
sportaanbod en alle financiële gevolgen. Het herijkingstraject raakt mogelijk ook de 
keuzes die gemaakt zullen moeten worden in het kader van de Strategische 
Heroriëntatie. Daarom wordt dit traject voorlopig opgeschort. 
Update 15-10: Het traject wordt opgepakt in 2021; het raadsvoorstel zal in mei '21 
worden aangeboden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2017/02-
oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-
sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf

open

T-413 september 2020 Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw RIB De Weger toezegging PA 17-10-2019 Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake 
de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn 
gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen 
informeren. 

Update: De informatie vanuit de provincie over de gebiedsgerichte aanpak stikstof en 
informatie vanuit de ODRU over de regels stikstof woningbouw worden verwerkt in 
een RIB. Tot op heden zijn er binnen de gemeente geen woningbouwprojecten met 
een stikstofproblem. RIB wordt in Q1  2021 aan de raad gestuurd. 

open

M-81 oktober 2020 Motie Groene en bloeiende uitstraling 
buitenruimten rondom De Pionier

RIB De Weger motie R 18-12-2019 Verzoekt het college:
1.	Bij de bouw van het woongebouw en de aanleg van de 
buitenruimten extra aandacht te geven aan een natuurvriendelijke, 
groene en bloeiende uitstraling; 
2.	Bij de bouw van het woongebouw aandacht te geven aan 
natuurinclusief bouwen en dus te zorgen voor nestgelegenheid 
voor o.a. vogels en insecten;
3.	Bij de aanleg van de parkeerplaatsen een open/groene 
bestrating toe te passen;
4.	De gemeenteraad, voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, 
te informeren hoe het college aan deze onderwerpen invulling gaat 
geven.

In de komende maanden gaan we aan de slag met de inrichtingsplannen voor de 
binnentuin en de openbare ruimte. De aanvang van de bouwwerkzaamheden staat 
gepland voor april. In april zullen we de raad informeren op welke manier er gevolg is 
gegeven aan de motie. 
Update: uitvoering van de motie is vertraagd doordat de bouwwerkzaamheden 
vertraagd zijn. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Verwachting is dat de 
bouwwerkzaamheden niet eerder dan het najaar gaan starten. Zodra meer bekend is, 
wordt de raad daarover geinformeerd. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2019/18-
december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-
vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-
zegveld.pdf

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-november/20:00/motie-waarborging-zorgfuncties-op-ziekenhuislocatie.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf


M-86 oktober 2020 Motie Grip op geldstromen 
grondexploitatie

RIB Bolderdijk motie R 25-06-2020 Verzoekt het college:

A.	Ten aanzien van de MPG
1.	in de MPG jaarlijks helder en overzichtelijk te maken welke besluiten genomen 
zijn en wat de financiële consequentie is van die besluiten op de grondexploitatie. 
B.	Ten aanzien van kaderstellende rol bij raadsvoorstellen, voor oktober 2020 een 
raadsvoorstel in te brengen waarin het college
1.	aangeeft hoe het in de toekomst de raad de mogelijkheid biedt om zijn 
kaderstellende rol bij raadsvoorstellen over ruimtelijke vraagstukken - ook ten aanzien 
van de financiële consequenties- te kunnen invullen door de ambities in het voorstel 
te vertalen naar de consequenties voor de financiële gezondheid van de gemeente;
2.	de raad een voorstel doet voor een minimaal jaarlijkse positieve financiële bijdrage 
van het grondbedrijf;
3.	de raad informeert over hoe het college stuurt op de beheersing van de 
plankosten, welke beoordelingscriteria het hanteert bij de besluitvorming over 
aanpassing van de plankosten en welk proces van besluitvorming daarbij gevolgd 
wordt.
C.	Ten aanzien van de bijdrage verbetering financiële gezondheid van de gemeente
1.	Een globale verkenning te starten naar de mogelijkheden binnen de ruimtelijke 
ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de financiële gezondheid 
van de gemeente. Tevens een inschatting te maken van de haalbaarheid van deze 
alternatieven;
2.	De effecten van de haalbare mogelijkheden voor de ambities ten aanzien van 
woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Evenals de effecten van 
deze mogelijkheden op de netto cash flow als gevolg van hogere opbrengsten en 
lagere uitgaven, en de gevolgen voor het exploitatie resultaat voor de komende 10 
jaar;
3.	Deze globale verkenning van mogelijkheden inclusief de effecten op de ambitie, 
het resultaat en de cash flow separaat van de Begroting einde van dit jaar aan de 
raad voor te leggen. 

Er komt een RIB in jan/feb 2021 https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-
grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf

open

P-217 oktober 2020 Stedenbouwkundige visie Stationsgebied / 
Poort van Woerden 

raadsvoorstel De Weger begroting Programma 6.2. "Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen 
de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied waarbij de 
stedenbouwkundige visie Stationsgebied wordt opgesteld en de 
'Mobiliteitsanalyse Poort van Woerden' uitgewerkt wordt in de 
projecten."

Het voorkeursmodel voor de stedenbouwkundige visie Stationsgebied is op 25 juni 
2020 vastgesteld door de raad (20R.00375). Dit voorkeursmodel wordt nu uitgewerkt 
in een stedenbouwkundige visie die naar verwachting begin 2021 zal worden 
voorgelegd aan de raad. Update december: de visie wordt naar verwachting in 
februari 2021 aan de raad aangeboden.

open

P-218 oktober 2020 Bestemmingsplannen Snellerpoort 
en Uitbreiding winkelcentrum S&P

Bestemmingsplan De Weger begroting Programma 
6.2.3.1

"Voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum 
worden tweeseparate bestemmingsplannen in procedure gebracht. 
Na vaststelling kunnen marktpartijen geselecteerd worden voor het 
woon- en winkelgebied."

Update december: De bestemmingsplannen zullen naar verwachting in april / mei 
2021 aan de raad worden aangeboden. 

open

M-41 november 2020 Motie heldere afspraken over parkeernorm 
in parkeerbeleid

raadsvoorstel Noorthoek motie R 11-07-2019 Verzoekt het college
1. In het op te stellen parkeerbeleid de toepassing van de lagere 
parkeernorm verder uit te werken;
2. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen met een lagere 
parkeernorm door de initiatiefnemer te laten onderbouwen op 
welke wijze inzet van duurzame mobiliteit bruikbaar en 
toekomstbestendig is, en van hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s 
daarom kan worden afgezien.

Dit wordt meegenomen in het nieuwe parkeerbeleid (Q2 2020). 
Update 18/5: kaders voor het parkeerbeleid zijn vastgesteld. Conform 
raadsinformatiebrief wordt oplevering partkeerbeleid uitgesteld tot zeker najaar 2020. 
Wegens RIVM-richtlijnen kan er beperkt geparticipeerd worden. 
Update 01-07: opgenomen in opdracht voor projectgroep Parkeerbeleid Woerden. In 
november 2020 volgt RIB met tussentijdse update voor gemeenteraad. 
Update november: Tussentijdse update over het parkeerbeleid volgt in december 
2020 aan de gemeenteraad. Wegens de huidige geldende corona maatregelen 
vraagt een gedegen participatie met de klankbordgroep meer tijd  dan in de zomer 
voorzien. Update december: 15-12 in het college

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-
heldere-afspraken-over-parkeernorm.pdf

open

M-73 november 2020 Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling 
Snellerpoort

Bestemmingsplan Noorthoek motie R 19-12-2018 1. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort ervoor te zorgen dat het 
vanaf de eerste oplevering van woningen mogelijk is om vanuit de 
wijk zo gemakkelijk mogelijk naar het station te fietsen en te 
wandelen;
2. De uitwerking en financiering van een toekomstige 
verkeerssituatie op de Steinhagenseweg waarbij auto- en 
fietsverkeer elkaar gescheiden kan passeren op de kortst 
mogelijke termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;
3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de 
mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te 
geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;
4. De ontwikkeling van Snellerpoort zo vorm te geven dat het 
gebruik van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar 
vervoer, fiets en deelauto gebruik wordt gestimuleerd, en het bezit 
en gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd;
5. Daarvoor benodigde afwijkingen van geldend parkeerbeleid c.q. 
parkeernormen mogelijk te maken in vigerende en op te stellen 
bestemmingsplannen.

 Ad1) Het Jan Ruijspad is in juni geopend. Dit is een fiets- en wandelpad tussen het 
station en Roche (westkant Snellerpoort)  
Ad 2): het raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg/ Beneluxlaan 
(19R.00932) is op 12 maart 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Er is opdracht 
verstrekt aan het adviesbureau, in oktober is gestart met het uitwerken van het 
ontwerp (ruimtelijk en financieel). Naar verwachting is dit in Q1 2021 gereed. 
Ad 3): In Q4 2019 is gestart met het opstellen van de stedenbouwkundige visie 
Stationsgebied. De mogelijkheid voor een extra toegang naar de perrons aan de kant 
van Snellerpoort wordt hierbij verkend. 
Ad 4) en 5): Deze onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het 
ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan 
ligt van 1 oktober tot 11 november 2020 ter inzage. Naar verwachting wordt het 
bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad 
aangeboden.(planning afhankelijk van hoeveelheid zienswijzen naar aanleiding van 
ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan).

open

M-74 november 2020 Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig 
bij ontwikkeling Snellerpoort

Bestemmingsplan De Weger motie R 19-12-2018 1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de 
ambitie te laten zijn.
2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen 
gemaakt moeten worden ten opzichte van traditionele bouw, in te 
zetten op het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare 
ruimte de ambitie te laten zijn.

Update: Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument 
Snellerpoort naar bestemmingsplan.  De ontwerp bestemmingsplannen voor 
Snellerpoort en de uitbreiding van het winkelcentrum liggen van 1 oktober tot 11 
november ter inzage. Naar verwachting worden de bestemmingsplanne in de eerste 
helft van 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.(planning afhankelijk van 
hoeveelheid zienswijzen).

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf


M-90 november 2020 Motie Duurzaamheid: van Beleid naar 
Doen!

RIB De Weger motie R 24-09-2020 1.	Bij de inzet van de Rijksmiddelen minimaal 70% te besteden 
aan daadwerkelijke maatregelen i.p.v. aan beleid en participatie.
2.	Hierbij prioriteit te geven aan het verduurzamen van het eigen 
vastgoed met hierbij de suggestie het initiatief “Bewust Investeren” 
te betrekken. 
3.	De Raad twee maal per jaar over de voortgang van de te 
realiseren doelen en de inzet van middelen met een 
raadsinformatiebrief te informeren. 

Wethouder De Weger zegt toe dat het college in het najaar van 
2020 de raad zal informeren over hetgeen het college in de 
afgelopen jaren heeft gedaan en in de komende jaren van plan is 
met betrekking tot duurzaamheid. 
Tevens zegt de wethouder toe via de begrotingscyclus ieder jaar te 
rapporteren (in de voorjaarsnota, de jaarrekening en eventueel in 
de begroting) over de voortgang van dit onderwerp.
Wat betreft verduurzaming van het vastgoed, zegt de wethouder 
toe dat het college zal kijken of van het vastgoed dat nog niet is 
verduurzaamd - binnen de begroting - een aantal busines cases 
gemaakt kan worden.

De raad wordt in Q1 2021 door het college geinformeerd https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/24-
september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-
Herorientatie

open

P-211 november 2020 Archeologisch beleid + 
onderzoeksagenda 

raadsvoorstel De Weger begroting Programma 
4.8.4.

"Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda. Q4 
door gemeenteraad vastgesteld."

De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de actualisatie. De provincie 
wordt verzocht de subsidietoezegging met een half jaar te verlengen. Update 15-11 : 
Het geactualiseerd beleid zal in Q2 2021 aan de raad worden aangeboden.

open

P-203 december 2020 Aanpassen Bibob-beleid RIB Molkenboer begroting Programma 
1.2.1.1

Het nieuwe modelbeleid van het Regionaal Informatie- en Experticecentrum (Riec) 
wordt in december verwacht, update/actualisatie van het gemeentelijk Bibob-beleid 
daarna in Q1 naar de raad
PA 28-10-2020: Burgemeester Molkenboer zegt een raadsinformatiebrief over de 
uitvoering van de Wet Bibob toe. Deze zal eind november/begin december naar de 
raad worden gestuurd
Update 1/12: De raad heeft op 24 november een RIB (20R.01112) ontvangen over dit 
onderwerp.

afgedaan

P-225 december 2020 Vaststellen tarieven en belastingen raadsvoorstel Bolderdijk begroting paragraaf 1 De belastingverordeningen worden op 16 december aan de raad 
voorgelegd. 

open

T-372 december 2020 Renovatie gemeentehuis RIB Bolderdijk toezegging C 21-11-2017 - Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond de 
verbouwing van het stadhuis op te zullen stellen.

De raad heeft in februari RIB 20R.00051 ontvangen over de stand van zaken van het 
juridisch traject en die een vooruitblik op het verdere traject bevat.Het valt niet te 
verwachten dat het gehele traject voor het einde van het jaar zal zijn afgerond. 
Update nov: Evaluatie is voorzien na afronding van het project. En het project is nog 
niet afgerond vanwege de door BAM aangespannen procedure bij de Raad voor 
Arbitrage. Uitspraak RvA wordt op z’n vroegst verwacht aan het einde van Q1 2021. 
Projectevaluatie volgt in dat geval aan het einde van Q2 2021. 

open

T-429 december 2020 Externe inhuur RIB Becht toezegging R 16-07-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat het college in samenwerking 
met de directie goed zal blijven onderzoeken hoe de kosten 
kunnen worden beperkt en hierover na het zomerreces zal 
rapporteren. Zo zal per domein worden gekeken naar de externe 
inhuur en naar overhevelingen die mogelijk ongedaan kunnen 
worden gemaakt. Eventuele nieuwe inhuur loopt allemaal via de 
directie. Ook wordt bezien welke opdrachten nog niet zijn uitgezet 
en eventueel kunnen worden verplaatst.

Er komt in December een RIB naar de gemeenteraad met deze informatie conform 
toezegging begrotingsraad.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00/concept-
besluitenlijst-raadsvergadering-16-juli-2020.pdf

open

T-445 december 2020 RIB aanplanting bomen RIB Bolderdijk toezegging R 5-11-2020 Het overzicht van de aanplanting van bomen komt zeer binnenkort 
via een RIB
naar de raad.

Update: het gevraagde overzicht zal in december 2020 naar de gemeenteraad 
komen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00 open

M-109 december 2020 Motie - grip op budgetoverhevelingen 
(dictum 3)

RIB Bolderdijk motie R 1-12-2020 verzoekt het college: 
1.	Voor de nog openstaande posten van de budgetoverhevelingen 
2019 (behorend tot categorie 3 van de criteria voor 
budgetoverhevelingen) een stop te zetten op het starten van 
nieuwe activiteiten. 
2.	Het vrijgekomen bedrag toe te voegen aan het resultaat 2020 
en daarbij de onttrekking aan de algemene reserve per eind 2020 
te verkleinen. 
3.	De raad begin december van dit jaar informatie te 
verstrekken over de wijze waarop het college in de laatste paar 
weken van 2020 de grip houdt op het starten van nieuwe 
activiteiten binnen de begroting waarvoor de budgetten 
zouden behoren tot categorie 3 van de budgetoverheveling 
2020. 
4.	Bij de budgetoverhevelingen 2020 alleen uit te gaan van een 
budgetoverheveling als een opdracht verstrekt is of er een groot 
risico is dat een subsidie moet worden terugbetaald. Het derde 
criterium vanuit de nota financiële sturing vervalt dan voor het jaar 
2020.

Ten aanzien van punt 4 van de motie wordt de raad in januari 2021 nader 
geinfomeerd door middel van een raadsvoorstel. Ten aanzien van punt 3 van de 
motie is de eerste week van december niet haalbaar. De organisatie is reeds 
geinformeerd dat er geen nieuwe activiteiten op deze budgetten meer kunnen worden 
aangegaan. De raad wordt hierover begin januari middels een RIB over genformeerd.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/01-
december/20:00/Motie-grip-op-
budgetoverhevelingen-AANGENOMEN.pdf

toegevoegd
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M-84 januari 2021 Motie Speelgelegenheid in Plan Witt Bestemmingsplan De Weger motie R 12-03-2020 Om bij de ontwikkeling van Plan Witt, in samenspraak met de 
bewoners van de wijk, voldoende speelgelegenheid in de openbare 
ruimte aan te leggen, passend bij de doelgroep van de wijk

Bestemmingsplanprocedure en verkoop woningen afwachten. Waarschijnlijk begin 
2021 kan dit uitgevoerd worden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2020/12-maart/20:00 open

T-432 januari 2021 Werkzaamheden Emmakade RIB Bolderdijk R 26-10-2020 Toegezegd wordt dat de raad geïnformeerd wordt over de plannen 
rondom de Emmakade voordat deze uitgevoerd worden. Ook zal 
er inzicht gegeven worden in de bewonersgroepen rondom de 
Emmakade. 

Update: toelichting volgt in januari 2021 aan de gemeenteraad. https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/26-oktober/20:00 open

T-437 januari 2021 RIB Dorpsconsulent Zegveld Zorgt RIB De Weger toezegging PA 28-10-2020 Wethouder De Weger zegt in het kader van Zegveld Zorgt toe dat 
het fenomeen dorpsconsulent in samenhang met een 
gemeentelijke casemanager zal worden voortgezet. De raad zal op 
korte termijn, na afronding van de gesprekken, hierover nader 
worden geïnformeerd;

Gesprekken over convenant vinden plaats in december. Uiterlijk januari 2021 wordt 
de raad middels een RIB geinformeerd over de invulling van dorpsconsulent Zegveld 
Zorgt.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-440 januari 2021 RIB extra capaciteit overdracht Ferm Werk 
naar Gemeente Woerden

RIB Becht toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Becht zegt toe op zeer korte termijn de raad te 
informeren over de extra capaciteit voor de overdracht Ferm Werk 
naar Gemeente Woerden voor wat betreft mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

In januari 2021 wordt de raad d.m.v. een RIB geinformeerd over de extra capaciteit 
voor de overdracht Ferm Werk naar Gemeente Woerden. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

P-236 januari 2021 RIB versobering indicaties Huishoudelijke 
hulp

RIB begroting 2021 Pr 3.1.1.4. "We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo 
aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt 
op instroom, doorstroom en uitstroom. De concrete maatregelen uit 
de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo, zoals het omlaag 
brengen van de Pgb-tarieven en het versoberen van de indicaties 
voor hulp bij het huishouden worden hierin vertaald."

toegevoegd

T-419 januari 2021 Bestemmingsplan Witt (Campinaast) Bestemmingsplan De Weger toezegging R 12-03-2020 Wethouder De Weger zegt toe dat de mogelijkheid bestaat een 
aantal parkeerplaatsen toe te voegen nadat de locatie is 
ontwikkeld en parkeerdruk wordt ervaren door bewoners.

Bestemmingsplanprocedure en verkoop woningen afwachten. Waarschijnlijk begin 
2021 kan dit uitgevoerd worden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2020/12-maart/20:00 open

M-101 februari 2021 Motie Voortgang, monitoring en kwaliteit 
participatie

RIB Becht motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Op korte termijn (uiterlijk Q1) een transitieplan “Ferm Werk -> 
Woerden Wijzer” op te
stellen met daarin de volgende aspecten: - overdracht van kennis, 
inzichten en contacten ten aanzien van onder andere de
doelgroep, de verschillende wettelijke voorzieningen, en het 
netwerk; - werkafspraken met Ferm Werk over de 
afstemming/voortgang/samenwerking
t.a.v. de ingezette projecten (Ferm Wijzer, Basis Arbeidsmarkt, 
Werkleerlijnen); - kwaliteitseisen die worden gesteld ten aanzien 
van de begeleiding van deze
groep; - omvang van deze groep met inschatting 
participatiemogelijkheden en doelen.
(nulmeting); - tijdspad voor de overgang met borging hiervan (wie, 
wat, wanneer); - optie van een ‘aanjager’ à la Moerdijk (eventueel 
i.s.m. Ferm Werk)
en de raad hierover te informeren in Q1.
2. Na een half jaar (uiterlijk Q4) een evaluatie te doen van de 
voortgang, en daarbij ook
te constateren of de capaciteit (structureel € 20.000 extra) 
voldoende is.

In februari 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 
'Voortgang, monitoring en kwaliteit participatie'

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-voortgang-
participatie-1.pdf

open

M-87 februari 2021 Motie behouden historische kastanjes 
Exercitieveld

raadsvoorstel Bolderdijk motie R 16-07-2020 Verzoekt het college;
•	Om meerdere scenario’s voor renovatie van het Exercitieveld ter 
besluitvorming voor te leggen, waarbij bij minimaal één scenario de 
bestaande bomen behouden blijven.
•	hierbij in ieder geval de direct omwonenden van het Exercitieveld 
ter consultatie te betrekken.

Dit zal in februari '21 aan de raad voorgelegd worden https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00 open

M-88 februari 2021 Motie aanvullende verkoopvoorwaarden 
woningen Raadhuislaan Harmelen

Bestemmingsplan De Weger motie R 16-07-2020 Verzoekt het college:
-	Als aanvullende verkoopvoorwaarde bij de verkoop van de 
woningen op de Raadhuislaan in Harmelen op te nemen dat 
inwoners van Harmelen of mensen met een aantoonbare binding 
(wonen/werken) met Harmelen voorrang krijgen. 

PA 02-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een 
voorrangsclausule (voor omwonenden) wordt opgenomen in de 
tender en de raad daar nader over te informeren. 

R 16-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een 
bewoningsverplichting voor de eerste bewoners kan worden 
ingesteld.

Deze motie wordt geborgd in de op te stellen tender voor de locatie Raadhuislaan 1. 
Deze tenderperiode loopt eind 2020 / begin 2021. 

De toezegging (2/7) wordt geborgd in de op te stellen tender voor de locatie 
Raadhuislaan 1. Deze tenderperiode loopt eind 2020 / begin 2021. De 
voorrangsclausule is niet exclusief voor omwonenden, maar geldt voor alle inwoners 
van Harmelen. 
Update 1/12: De raad wordt in Q1 2021 geïnformeerd .

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00 open
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M-89 februari 2021 Motie Afweging Openbare Ruimte vanuit 
breed perspectief 

raadsvoorstel Bolderdijk motie R 24-09-2020 verzoekt het college:
1.	met de raad het gesprek aan te gaan over scenario’s met 
betrekking tot de hierboven genoemde kwaliteitsknoppen in relatie 
tot de financiële effecten 
2.	met de raad het gesprek aan te gaan over scenario’s met 
betrekking tot het areaal (volume) binnen de Openbare Ruimte in 
relatie tot de financiële effecten
3.	ter voorbereiding van de kaderstelling voor de begroting 2022- 
2025 in het voorjaar 2021 alternatieven aan de raad voor te leggen 
op de samenhang “kwaliteit – areaal- financieel” voor de Openbare 
Ruimte

Update november: het gesprek met de gemeenteraad zal plaatsvinden in april 2021. 
Hiervoor wordt met de griffie een afspraak gemaakt.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/24-
september/20:00/Raadsvoorstel-Strategische-
Herorientatie

open

M-91 februari 2021 Motie technische analyse inclusief kosten RIB De Weger motie R 15-10-2020 * In de technische analyse voor iedere wijk of dorpskern een 
berekening op te nemen van de te verwachten kosten van de 
verschillende warmtealternatieven;
* Hierbij onderscheid te maken tussen kosten voor de samenleving 
(bijvoorbeeld aanpassingen aan het elektriciteitsnet of het 
aanleggen van een warmtenet) en kosten die voor rekening komen 
van de individuele huiseigenaar of ondernemer (bijvoorbeeld 
kosten voor noodzakelijke isolatie of aanschaf van een 
warmtepomp);
* Hierbij indien nodig differentiatie aan te brengen als in een wijk of 
dorpskern verschillende type woningen of bedrijfspanden aanwezig 
zijn;
* De financiële consequenties zodanig inzichtelijk te maken, dat de 
betrokkenen in het participatieproces een goede inschatting 
kunnen maken van de gevolgen van de verschillende 
keuzemogelijkheden voor de inwoners van de verschillende wijken 
en dorpskernen.

De raad wordt in Q1 2021 door het college geinformeerd https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/15-
oktober/19:30/Raadsvoorstel-Uitgangspunten-
bij-vorming-participatieproces-ontwerp-
Warmtevisie/Motie-Technische-analyse-
inclusief-kosten-bij-rv-uitgangspunten-
participatieproces-gemeentelijke-
warmtevisie.pdf

open

M-92 februari 2021 Motie maatregelen Hollandbaan RIB Noorthoek motie R 15-10-2020 Verzoekt het college zorg te dragen dat het raadsbesluit van 28 
april 2015 ten volle uitgevoerd gaat worden, met name het 
herstellen van het op de Hollandbaan verwijderde groen en het 
uitvoeren van geluidswerende maatregelen op zowel Hollandbaan 
als Hoge Rijndijk.

Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te informeren via een 
raadsinformatiebrief over de Hollandbaan en de Waardsebaan. 
Hierin neemt hij mee: de stappen die al zijn gezet, de stappen die 
nog gezet moeten worden, de verkeers-strategie en geluidshinder.

Update: de gemeenteraad zal in februari 2021 worden geinformeerd over de 
aanvullende maatregelen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/15-
oktober/19:30/Raadsvoorstel-Brug-Woerden-
West/Motie-Maatregelen-Hollandbaan-
Geredigeerd.pdf

open

M-97 februari 2021 Motie Vic bro, doe ff chill man!’ Molkenboer motie R 5-11-2020 verzoekt de burgemeester:
1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van 
belangrijke documenten op de
website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.
2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in officiële 
documenten van de
gemeente Woerden.
3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente 
Woerden” niet veel beter te
begrijpen is.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-Vic-bro-doe-
ff-chill-man.pdf

open

M-98 februari 2021 Motie aan de slag met laadlantaarns RIB Bolderdijk motie R 5-11-2020 verzoekt het college:
1. Opnieuw een ambitie te verwoorden voor laadlantaarnpalen;
2. Actief ondernemers te benaderen die laadlantaarnpalen kunnen 
plaatsen;
3. Uiterlijk Q1 2021 de raad te informeren wat de stand van zaken 
is met de laadlantaarns
en welke volgende stappen in 2021 gezet gaan worden;
4. De ambitie op te nemen in het lichtplan 2021. 

Update: RIB naar de gemeenteraad in maart 2021. https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-aan-de-slag-
met-laadlantaarnpalen.pdf

open

M-99 februari 2021 Motie Inburgeren en dan….?’ Raadsvoorstel De Weger motie R 5-11-2020 verzoekt het college:
1. Te komen met een voorstel voor het realiseren van de invoering 
van de Inburgeringswet
binnen onze gemeente met bijzondere aandacht voor de Route Z 
Groep waarbij de
nadruk ligt op participatie op een lokaal niveau;
2. Om met een voorstel te komen dat mogelijk maakt en stimuleert 
dat ook na het traject
van inburgeren mensen mee gaan doen in de samenleving, met 
als doel om nieuwe
Nederlanders te motiveren en in contact te brengen met het 
bredere
ondersteuningsaanbod in Woerden.
3. De voorstellen, genoemd onder punt 1 en 2, in Q1 2021 voor te 
leggen aan de raad;
4. De raad te informeren voor 1 februari 2021 over de invoering 
van de inburgering bij de
gemeente per 1 juli 2021

PA 28-10-2020: Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de hand van 
raadsinformatiebrieven te informeren over de inburgeringswet, maatschappelijke 
opvang, begeleid Wonen, de nieuwe wet schuldhulpverlening en inkoop;

In februari 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 
'Inburgeren en dan …?'
Update 11/12: Op 4 februari wordt een themabijeenkomst over dit onderwerp 
georganiseerd.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-Inburgeren-
en-dan-1.pdf

open
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T-015 februari 2021 Stand van zaken grote bouwprojecten en 
renovaties bij jaarstukken 2020

raadsvoorstel Bolderdijk toezegging R 11-07-2019 Wethouder Bolderdijk zegt toe bij de jaarstukken 2020 de raad te 
informeren over de stand van zaken, zowel financieel als in 
uitvoering, rond grootschalige bouwprojecten en renovaties, die 
over een bestuursperiode heen gaan.

Update december: De jaarstukken worden naar verwachting in mei 2021 
aan de raad aangeboden

open

T-434 februari 2021 Stand van zaken VRU en planning posten 
Harmelen en Zegveld

RIB Molkenboer toezegging PA 28-10-2020 •Burgemeester Molkenboer zegt toe de raad op de hoogte te 
houden over de vordering gesprekken met VRU en concrete 
planning posten Harmelen en Zegveld

Update 1/12: de raad wordt in Q1 2021 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-447 februari 2021 RIB svz Omgevingswet RIB De Weger toezegging PA 12-11-2020 De raad wordt geïnformeerd over wat er technisch nodig is voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

10/12 De RIB wordt voorbereid. De raad zal uiterlijk februari 2021 geïnformeerd 
worden via deze RIB.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/12-november/20:00 open

P-238 februari 2021 Rv Uitvoeringsplan armoedebeleid raadsvoorstel begroting 2021 Pr 3.10.1.1. "We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze 
maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan 
ter vaststelling aan de raad."

toegevoegd

M-102 maart 2021 Motie Kwantitatieve Informatievoorziening 
Sociaal Domein

RIB De Weger motie R 5-11-2020 verzoekt het college:
1. De raad te voorzien van een halfjaarlijkse rapportage in de vorm 
van een
raadsinformatiebrief gericht op kwantitatieve informatie over de 
beleidsprioriteiten van de
Maatschappelijke Agenda met speciale aandacht voor (maar niet 
limiterend):
a. Ontwikkeling in verschuiving van zwaardere naar lichtere zorg;
b. Ontwikkeling in verwijzingspaden
c. Aantallen zorgtrajecten, cliënten en kosten (enkelvoudig en 
meervoudig)
d. Kosten en aantallen cliënten per zorgaanbieder
2. Deze rapportage zodanig op te zetten dat trends zichtbaar 
worden, dus te presenteren
inclusief de cijfers van de voorgaande periodes.
3. De eerste rapportage in maart 2021 aan de raad te leveren en 
de volgende in september
2021.

In maart 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 
'Kwantitatieve Informatievoorziening Sociaal Domein'

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-
Kwantitatieve-informatievoorziening-Sociaal-
Domein-1.pdf

open

M-93 maart 2021 Motie verzachten effecten Rembrandtbrug 
op schuldenlast

Kadernota Noorthoek motie R 15-10-2020 * De gemeenteraad met ingang van de begrotingscyclus 2022-
2025 bij de kadernota te informeren over de maatregelen die, 
zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden genomen 
om de schuldenlast te verminderen;
* De gemeenteraad bij de kadernota extra voorstellen voor te 
leggen om de schuldquote te verlagen, aanvullend op de reeds 
genomen maatregelen in de strategische heroriëntatie;
* Deze voorstellen voor aanvullende verlaging van de schuldquote 
niet te baseren op een lastenverhoging, zoals een verhoging van 
de ozb, bestemmingsheffingen of leges,

De mogelijkheden om de schuldquote eventueel te kunnen verlagen zal in het 
voorjaar 2021 onderzocht worden. Indien  daar mogelijkheden toe zijn worden deze 
maatregelen in de kadernota 2021 meegenomen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/15-
oktober/19:30/Raadsvoorstel-Brug-Woerden-
West/Motie-Verzachten-effecten-
Rembrandtbrug-op-schuldenlast-1.pdf

open

M-96 maart 2021 Motie Corona-effecten verwerken in 
begroting 2021

RIB Bolderdijk motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. De te verwachten effecten van de coronacrisis in de begroting 
2021-2024 te verwerken
bij de voorjaarsnota en de raad hierover daaraan voorafgaand in 
de maart-rib te
informeren;
2. Hierbij zowel aandacht te besteden aan de beleidsmatige 
prioriteiten van het college als
aan de verwachte lasten en baten (waaronder compensatie vanuit 
de Rijksoverheid);
3. De raad tussentijds te blijven informeren over de lokale 
gevolgen en aanpak van de
coronacrisis

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-Corona-
effecten-in-begroting-1.pdf

open

P-222 maart 2021 3e ronde bestuursopdracht + 
voortgangsrapportages 

Raadsvoorstel Bolderdijk begroting Programma 7.1  In november 2020 wordt de raad geïnformeerd  over de stand van zaken met 
betrekking tot de lopende projecten. Update december: RIB 20R.01001 over de 
voortgang van de bestuursopdracht is in november aan de raad aangeboden. In 
maart 2021 zal een raadsvoorstel over de derde lichting van de bestuursopdracht 
aan de raad worden voorgelegd.

open

T-428 maart 2021 Budgetoverhevelingen vanuit de algemene 
reserve

Raadsvoorstel Bolderdijk toezegging R 16-07-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat bij het vaststellen van de 
budgetoverhevelingen zal worden aangegeven of de 
overhevelingen via de algemene reserves lopen.

Dit wordt meegenomen in het raadvoorstel q1  2021  budgetoverhevelingen. Update 
december: Planning is voor dit moment  maart 2021

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/16-juli/20:00/concept-
besluitenlijst-raadsvergadering-16-juli-2020.pdf

open
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M-110 maart 2021 Motie - grip op budgetoverhevelingen 
(dictum 4)

Raadsvoorstel Bolderdijk motie R 1-12-2020 verzoekt het college: 
1.	Voor de nog openstaande posten van de budgetoverhevelingen 
2019 (behorend tot categorie 3 van de criteria voor 
budgetoverhevelingen) een stop te zetten op het starten van 
nieuwe activiteiten. 
2.	Het vrijgekomen bedrag toe te voegen aan het resultaat 2020 
en daarbij de onttrekking aan de algemene reserve per eind 2020 
te verkleinen. 
3.	De raad begin december van dit jaar informatie te verstrekken 
over de wijze waarop het college in de laatste paar weken van 
2020 de grip houdt op het starten van nieuwe activiteiten binnen de 
begroting waarvoor de budgetten zouden behoren tot categorie 3 
van de budgetoverheveling 2020. 
4.	Bij de budgetoverhevelingen 2020 alleen uit te gaan van 
een budgetoverheveling als een opdracht verstrekt is of er een 
groot risico is dat een subsidie moet worden terugbetaald. Het 
derde criterium vanuit de nota financiële sturing vervalt dan 
voor het jaar 2020.

Ten aanzien van punt 4 van de motie wordt de raad in januari 2021 nader 
geinfomeerd door middel van een raadvoorstel.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/01-
december/20:00/Motie-grip-op-
budgetoverhevelingen-AANGENOMEN.pdf

toegevoegd

M-100 mei 2021 Motie Definiëring pijlers inkoop Sociaal 
Domein

Raadsvoorstel De Weger motie R 5-11-2020 verzoekt het college:
1. voor de raad te verduidelijken wat de genoemde pijlers 
(inspanning 3.1.3.2.) onder de
contractafspraken inhouden op een wijze dat de realisatie daarvan 
door de raad gevolgd kan
worden en bij deze uitwerking de relatie te leggen naar de 
begrippen kwaliteit, monitoring,
compliance en reële prijs, die eerder in het vastgestelde 
raadsvoorstel zijn vastgesteld;
2. de raad te informeren over hoe het college stuurt en de 
voortgang bewaakt op deze punten
en pijlers;
3. een voorstel te doen hoe de raad zijn kaderstellende en 
controlerende verantwoordelijkheid
goed kan invullen rondom de aangegeven doelen;
4. punten 1 t/m 3 in Q2 2021 aan de raad voor te leggen. 

In mei 2021 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 'Definiering 
pijlers inkoop Sociaal Domein'

PA 28-10-2020: Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de hand van 
raadsinformatiebrieven te informeren over de inburgeringswet, maatschappelijke 
opvang, begeleid Wonen, de nieuwe wet schuldhulpverlening en inkoop;

PA 12-11-2020: Eind juni/begin juli wordt de raad geïnformeerd over het inkooptraject 
van zorgaanbieders.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-inkoop-
sociaal-domein-1.pdf

open

M-106 mei 2021 Motie Bouwen van speciale woonvormen RIB de Weger motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Bij de nieuwe ontwikkelingen te kijken of er ruimte bestaat voor 
het realiseren van
speciale woonvormen, zoals alternatieve woonvormen voor 
ouderen met/zonder zorg en
woonruimte voor jongeren met een (autistische) beperking;
2. Deze woonvormen te realiseren vanuit het quotum van sociale 
woningbouw (immers, de
ouderen die verhuizen laten ook weer een grotere sociale 
huurwoning achter),
3. De raad op logische momenten te informeren over de 
vorderingen op dit gebied.

De raad wordt jaarlijks in december geinformeerd via de Jaarbrief Wonen.
Update 11/12: De jaarbrief wonen is geagendeerd op de Politieke Avond van 21 
januari. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-Bouwen-
speciale-woonvormen.pdf

open

M-107 mei 2021 Motie Natuurinclusief en klimaatbestendig 
bouwen

RIB de Weger motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Bij de nieuwe bouwprojecten inzichtelijk te maken hoe 
klimaatbestendige, ecologische,
slimme en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte en 
de gebouwen mogelijk
is;
2. Zijn uiterste best te doen om subsidies te verwerven om natuur 
inclusief bouwen breed in
te kunnen zetten;
3. De raad op logische momenten in te lichten over de vorderingen 
op dit gebied.

In de lopende woningbouwprojecten is er op diverse punten reeds aandacht voor 
natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen. Om invulling aan de motie te geven 
wordt uitgebreider bekeken op welke onderdelen dit nog meer toegepast kan worden 
en of wij hiervoor subsdieregelingen kunnen benutten. In Q2 2021 wordt u hierover 
geinformeerd. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-
Natuurinclusief-bouwen-1.pdf

open

P-207 mei 2021 Afwegingskader grootschalige 
energieopwekking 

raadsvoorstel De Weger begroting Programma 
4.5.2.

"In 2020 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame 
energieopwekking door de raad vastgesteld."

De raad ontvangt hierover in Q2 2021 een voorstel. open

T-425 mei 2021 Hoe-vragen' participatieproces 
Warmtevisie

Raadsvoorstel De Weger toezegging PA 02-07-2020 Wethouder zegt toe dat het college in een volgende stap de ‘hoe-
vragen’ die over het participatieproces worden gesteld zullen 
worden beantwoord.

De raad wordt hierover in Q1 of 2 van 2021 door middel van een RIB geinformeerd. https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/02-
juli/20:00/besluitenlijst-politieke-avond-2-juli-
2020-sessie-commissiekamer.pdf

open

T-438 mei 2021 RIB wonen en zorg RIB De Weger toezegging PA 28-10-2020 Wethouder De Weger zegt toe de raad in de eerste helft van 2021 
aan de hand van een raadsinformatiebrief uitgebreid te informeren 
over het thema ‘wonen en zorg’;

In mei 2021 wordt de raad d.m.v. een RIB geinformeerd over het thema wonen en 
zorg.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-441 mei 2021 RIB tarieven afvalheffing RIB Bolderdijk toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat voordat de tarieven worden 
vastgesteld de raad zal worden geïnformeerd over 
vereenvoudiging van de tarieven voor afvalheffing;

Update december: De verordeningen voor 2021 liggen momenteel ter vasttelling voor 
aan de raad. Om informatie te geven over een vereenvoudiging van de tarieven is het 
goed om het huidige beleid eerst goed te evalueren. De mogelijkheid tot 
vereenvoudiging van de tarieven kan dan ook beter in beeld gebracht worden na de 
uitkomsten de evaluatie van het systeem van afvalinzameling in de gemeente 
Woerden. Deze evaluatie vindt plaats in het eerste halfjaar van 2021.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

P-231 mei 2021 Beleidsplan verlichting raadsvoorstel begroting 2021 Pr 2.5 "Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad 
(vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan 
uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld."

toegevoegd

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/02-juli/20:00/besluitenlijst-politieke-avond-2-juli-2020-sessie-commissiekamer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/02-juli/20:00/besluitenlijst-politieke-avond-2-juli-2020-sessie-commissiekamer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/02-juli/20:00/besluitenlijst-politieke-avond-2-juli-2020-sessie-commissiekamer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2020/02-juli/20:00/besluitenlijst-politieke-avond-2-juli-2020-sessie-commissiekamer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00


P-239 mei 2021 RES 1.0 raadsvoorstel begroting 2021 Pr 4.6.1. "In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een 
regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd 
aan de raad."

toegevoegd

P-247 mei 2021 Beleidsnotitie parkeertarieven begroting 2021 Paragraaf lokale 
heffingen

"Binnen Strategische Heroriëntatie is een onderzoek uitgevoerd 
naar het product Parkeren. Op basis hiervan is besloten om de 
parkeertarieven te gaan verhogen. De precieze verhoging wordt 
bepaald aan de hand
75
van de uiteindelijke scenariokeuze die gemaakt worden bij het 
Parkeerbeleid. In samenwerking met een betrokken 
participatiegroep wordt gewerkt aan nieuw Parkeerbeleid voor 
Woerden.
Naar verwachting wordt dit beleidsstuk in het eerste half jaar van 
2021 naar de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. Zodat de 
gewijzigde tarieven en afspraken kunnen worden verwerkt in de 
begroting van 2022."

toegevoegd

T-452 mei 2021 Raadsvoorstel uitvoering aanbevelingen 
duurzaam inkopen

Raadsvoorstel Bolderdijk toezegging PA 3-12-2020 Wethouder de Weger zegt toe dat het college in het tweede 
kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel aan de raad zal 
voorleggen hoe het uitvoering zal geven aan de aanbevelingen van 
de rekenkamercommissie. Het college zal jaarlijks over duurzaam 
inkopen rapporteren in de jaarstukken. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/03-december/20:00 toegevoegd

P-237 augustus 2021 RIB Uitvoeringsplan sociale en 
maatschappelijke participatie

RIB begroting 2021 Pr 3.9.1.1. "We stellen in overleg met maatschappelijke partners een 
uitvoeringsplan op en bieden deze uiterlijk in Q3 ter vaststelling 
aan de gemeenteraad."

toegevoegd

M-111 december 2021 Motie vreemd - Orange the World Orange 
Woerden

motie R 1-12-2020 Verzoekt het college,
1.	Indien mogelijk dit jaar Woerden tot 10 december oranje te 
kleuren).
2.	De campagne zoveel als mogelijk via de gemeentelijke 
gebouwen (/organisaties) bekend te maken, m.b.v. folders en 
poster van Orange the World.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/01-
december/20:00/Motie-vreemd-Orange-the-
World-Orange-Woerden-AANGENOMEN.pdf

toegevoegd

M-54 geen termijn motie Woerdense motiemarkt De Weger motie R 31-10-2019 Verzoek aan griffie: Alle voorbereidingen te treffen om een 
dergelijke motiemarkt vanaf 2021 in te voeren als instrument bij 
aanvang van de begrotingscyclus (1ste kwartaal).
Verzoek aan college: De raad te informeren over voortgang in de 
uitvoering van de ambities omtrent inwonersparticipatie zoals 
beschreven in paragraaf 5 van de programmabegroting. 

 Zie voor het tweede deel van de motie : T-17 Inwonerparticipatie - begroting 2021. open

M-76 geen termijn Motie Weteringzone Noorthoek motie R 14-11-2019 Verzoekt het college: 
- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te houden 
met de omgeving als bijzonder historisch lint en het 
landschappelijke karakter van de woonbuurt en wandel/vaarroute. 
- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn 
te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit gebied.
- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de 
verdere uitwerking van de weteringzone. 

Komt aan de orde tijdens de verdere uitwerking, op het moment dat er concrete 
initiatieven zijn voor transformatie in de Weteringzone / Middelland. Termijn is nog 
onbekend. Waarschijnlijk niet eerder dan 2021.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2019/14-
november/20:00/motie-weteringzone.pdf

open

M-105 Motie Woerdense terrassen ook uitbreiden 
in 2021

RIB Becht motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Horecaondernemers in de gemeente Woerden in geheel 2021 
(waaronder begrepen
de wintermaanden) ruimte te bieden om, zolang de beperkende 
coronamaatregelen
van kracht zijn, hun terras uit te breiden;
2. Te onderzoeken in hoeverre hierbij tijdelijke vrijstelling van 
precariobelasting
vanwege de effecten van de coronacrisis mogelijk is en de raad 
hierover te
informeren.

Update december: Zoals  al eerder is aangegeven in de beantwoording van de artikel 
42 vragen 'Warm in de winterhoreca' (20R.00987) maakt de inhoud van deze motie 
onderdeel van de besluitvorming binnen het desbetreffende werkproces. De raad is 
op dit punt via die weg dan ook volledig geinformeerd over de uitvoering van de 
motie. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-terrassen-ook-
uitbreiden-in-2021.pdf

afgedaan

T-443 Stand van zaken businesscases personeel Bolderdijk toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat er een overzicht komt van de 
jaren 2023 en 2024 van de tabellen in de paragraaf Overhead en 
dat daarbij een goed onderbouwde stand van zaken wordt 
gegeven van de businesscase personeel en ook een inschatting 
wordt gegeven van de haalbaarheid van de stelpost/taakstelling 
1,5 mln. structureel in 2024.

Update 1/12: de raad is op 25/11 geïnformeerd via de raadsinformatiebrief voortgang 
bestuursopdraxcht (20R.01001)

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

afgedaan

T-448 RIB  begeleid Wonen RIB De Weger toezegging PA 28-10-2020 Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de hand van 
raadsinformatiebrieven te informeren over de inburgeringswet, 
maatschappelijke opvang, begeleid Wonen, de nieuwe wet 
schuldhulpverlening en inkoop;

Dit onderwerp is meegenomen in: T-410 en daarmee afgehandeld. (de raad is d.m.v. 
RIB 20R.01068 geinformeerd. )

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

afgedaan

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/01-december/20:00/Motie-vreemd-Orange-the-World-Orange-Woerden-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/01-december/20:00/Motie-vreemd-Orange-the-World-Orange-Woerden-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/01-december/20:00/Motie-vreemd-Orange-the-World-Orange-Woerden-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/01-december/20:00/Motie-vreemd-Orange-the-World-Orange-Woerden-AANGENOMEN.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-november/20:00/motie-weteringzone.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-november/20:00/motie-weteringzone.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/14-november/20:00/motie-weteringzone.pdf


M-103 Motie Onderzoek potentie zon op dak RIB De Weger motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Een onderzoek uit te voeren naar de Woerdense potentie (in m2 
en MWh) voor
grootschalige zonne-energieprojecten op daken;
2. Hierbij ook te kijken naar het overkappen van parkeerterreinen 
met zonnepanelen en
zonnepanelen op daken van woningen;
3. De uitkomsten van dit onderzoek aan de raad te rapporteren 
middels een RIB en
mee te nemen in het op te stellen afwegingskader;
4. Bij de uitvoer en organisatie van dit soort projecten lokaal 
eigenaarschap te
stimuleren, bijvoorbeeld door het betrekken van 
energiecoöperaties.

Deze motie wordt geborgd in het op te stellen afwegingskader grootschailige energie 
(mei 2021, zie P 207)

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-potentie-zon-
op-dak.pdf

open

M-104 Motie Verduurzamen gemeentelijk 
vastgoed

Raadsvoorstel Bolderdijk motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
De raad in 2021 voor minimaal 2 panden die het in bezit heeft een 
businesscases
voor te leggen om deze te verduurzamen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-
verduurzamen-vastgoed-1.pdf

open

M-108 Motie Een goed gesprek over rioolheffing Raadsvoorstel Bolderdijk motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:
1. Om voor 2021 de raad te voorzien van een raadsvoorstel voor 
een nieuwe verordening
rioolheffing waarmee de gemeenteraad een uitspraak kan doen 
over waarvoor wij in Woerden de rioolheffing wel en niet inzetten.
2. De gemeenteraad van Woerden te informeren over of het, 
binnen de rioolheffing vanaf 2022 jaarlijks innen, van € 250.000,- 
voor baggeren ook leidt tot een grotere afdwingbare verplichting 
richting onze inwoners?

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-
november/16:00/Eerste-termijn-raad-en-college-
Programmabegroting-2021/Motie-een-goed-
gesprek-over-rioolheffing-1.pdf

open

M-94 Motie Rembrandtbrug als kans voor 
schuifruimte

Noorthoek motie R 15-10-2020 * Een koppeling te maken tussen de aanleg van de 
Rembrandtbrug, herstructurering van Barwoutswaarder en de 
zoektocht van de gemeente Woerden naar voldoende 
schuifruimte;
* Zijn hieruit voortvloeiende positie in gesprekken met de Provincie 
aan te wenden om meer coulance te bewerkstelligen en daarmee 
de kansen op een goede realisatie van 6 tot 9 hectare schuifruimte 
te vergroten,

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/15-
oktober/19:30/Raadsvoorstel-Brug-Woerden-
West/Motie-Rembrandtbrug-als-kans-voor-
schuifruimte-bij-rv-Brug-Woerden-West.pdf

open

P-214 Actualiseren standplaatsenbeleid Becht begroting Programma 
4.14.2.1.

"Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid. Actie uit het Economisch Actieplan 2019-2022 gaat van start in Q1 2021.  Kent uitstel 
i.v.m. COVID-19 crisis; heeft door drukke werkzaamheden in 2020 geen prioriteit 
gekregen.

open

P-215 Overeenstemming locaties schuifruimte Bestemmingsplan Noorthoek begroting Programma 
4.10.1

"Gemeentelijke overeenstemming bnover locaties nieuwe 
bedrijventerreinen (Q4 2019 of Q1 2020)." "Op basis van de 
beoordelingscriteria is een keuze voor een locatie gemaakt. Deze 
keuze wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan."

zie M15/17, regel 11 en 12 open

P-223 Circulaires ontwikkeling alg en specifieke 
uitkeringen > binnen 2 weken na uitkomen 

RIB Bolderdijk begroting Programma 
7.1.5.

"Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering 
Gemeentefonds" "Binnen twee weken na uitkomen van circulaires 
wordt een RIB opgesteld"

Update december: de effecten van de december-circulaire worden in januari 2021 
aan de raad aangeboden.

open

P-224 Actualiseren notitie Financiële Sturing Bolderdijk begroting Programma 
7.2.1.

Elk voorjaar wordt opnieuw bekeken of aanpassing van de notitie Fianciele Sturingen 
nodig is. Is regulier proces. 

open

T-420 Omgevingswet en omgevingsvisie raadsvoorstel De Weger toezegging R 12-03-2020 Wethouder De Weger zegt toe om bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan de intentie van de motie 
natuurinclusief bouwen en ontwerpen mee te nemen.

Voor de Omgevingsvisie is op 25 juni het Waardenkader vastgesteld in de raad 
(20R.00497). In de waarde Duurzaam en toekomstbestendig is onder andere de 
intentie van het natuurinclusief bouwen en ontwerpen geborgd. Daarnaast komt deze 
intentie terug in de ontwerp-principes gezonde leefomgeving en meervoudig 
ruimtegebruik in het waardenkader. Het waardenkader vormt het kader waarbinnen 
de Omgevingsvisie wordt uitgewerkt. De ontwerp-omgevingsisie wordt in 2021 
opgeleverd. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Gemeenteraad/2020/12-maart/20:00 open

T-423 Dialoog over racisme bijeenkomst Molkenboer toezegging R 25-06-2020 De burgemeester zegt toe zich, via de griffie, in verbinding te 
stellen met de raad om te bespreken op welke wijze het college 
een dialoog over racisme, discriminatie en uitsluiting kan 
organiseren. 

Update oktober: voorlopig stopgezet ivm Corona-crisis https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00 open

T-436 RIB regionale samenwerking RIB Becht toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Becht zegt een raadsinformatiebrief over de regionale 
samenwerking toe.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-442 Rechtsmatigheidscontrole Bolderdijk toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat de raad dit jaar zal worden 
geïnformeerd over het plan m.b.t. de rechtmatigheidscontrole door 
het college voor volgende jaren.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-444 Foutieve telling tabel Eigen indicatoren 
programmabegroting

De Weger toezegging PA 29-10-2020 Wethouder de Weger zegt toe een door de fractie van STERK 
Woerden geconstateerde foutieve telling in de 
programmabegroting te zullen laten corrigeren. Het betreft blz. 66 
van de programmabegroting. Daarop staat een tabel over 
streefwaarden. Het getal in de tabel Eigen Indicatoren moet 900 
zijn i.p.v. 300 (gezien over 3 jaren).

Update december:  volgt januari 2021 https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/29-
oktober/20:00

open

T-446 Gas- en energieverbruik 
sportverenigingen

De Weger toezegging R 5-11-2020 Het gas- en energieverbruik van de sportverenigingen zal in kaart 
worden
gebracht.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00 open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00


T-448 RIB heroriëntatie Sociaal Domein RIB De Weger toezegging PA 12-11-2020 De raad wordt geïnformeerd over hoe de maatschappelijke 
partners betrokken worden bij  de heroriëntatie in het sociaal 
domein. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/12-november/20:00 open

T-449 RIB  de nieuwe wet schuldhulpverlening RIB De Weger toezegging PA 28-10-2020 PA 29-10-2020: Wethouder De Weger zegt toe de raad aan de 
hand van raadsinformatiebrieven te informeren over de 
inburgeringswet, maatschappelijke opvang, begeleid Wonen, de 
nieuwe wet schuldhulpverlening en inkoop;

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Begrotingscommissie/2020/28-
oktober/20:00

open

T-451 Rapportage 
maatschappelijke/economische gevolgen 
COVID-19

RIB/Themabijeenko
mst

Bolderdijk toezegging PA 16-04-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe de maatschappelijk economische 
gevolgen van COVID-19 te analyseren en in de strategische 
heroriëntatie mee te nemen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderin
gen/Politieke-avond/2020/16-april/20:00 open

P-226 Actualiseren BIBOB-beleid begroting 2021 Pr 1.2.1.1. toegevoegd
P-227 Beleidsagenda IBOR-thema’s begroting 2021 Pr 2 toegevoegd
P-228 Meerjaren Verkeersmaatregelenplan begroting 2021 Paragraaf 2.1.1. toegevoegd

P-229 Kadernota 2022 begroting 2021 Paragraaf 2.1.1. "Meerjaren Verkeersmaatregelenplan 2030 vormt input voor 
Kadernota 2022."

toegevoegd

P-230 Beleidskader areaalreductie begroting 2021 Pr 2.5.2.1. "Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te 
geven worden in 2021 voorgelegd aan de raad. Dit betreft 10% 
bezuiniging bruggen en 33% bezuiniging openbare verlichting. 
Uitvoeringsplan om de 30% sanering op beschoeiing te realiseren 
wordt uitgewerkt. "

toegevoegd

P-232 Resultaten onderzoek marktconformiteit 
wijkonderhoud

begroting 2021 Pr 2.5.2.3. "Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 
2021 aangeboden aan de raad."

toegevoegd

P-233 Beleidskeuzes kostenneutraliteit afmeer- 
en evenementenvoorzieningen

raadsvoorstel begroting 2021 Pr 2.5.2.4. "Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen 
kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en 
bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd aan de 
raad. In samenwerking met Wijkonderhoud en Recreatie en 
Verkeer"

toegevoegd

P-234 Doelstellingen op het gebied van 
uitstraling

begroting 2021 Pr 2.5.2.5. "De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van 
uitstraling, deze worden in de eerste helft van 2021 met de markt 
verkent en in 2021 aangeboden aan de raad."

toegevoegd

P-235 Wijziging verordeningen WMO en Jeugd raadsvoorstel begroting 2021 Pr 3.1.1.4. "We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo 
aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt 
op instroom, doorstroom en uitstroom. De concrete maatregelen uit 
de strategische heroriëntatie Jeugd en Wmo, zoals het omlaag 
brengen van de Pgb-tarieven en het versoberen van de indicaties 
voor hulp bij het huishouden worden hierin vertaald."

toegevoegd

P-240 Afwegingskader duurzame grootschalige 
energie

raadsvoorstel begroting 2021 Pr 4.6.2. "In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame 
energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad 
wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet."

toegevoegd

P-241 Warmtevisie raadsvoorstel begroting 2021 Pr 4.6.3. "Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering 
voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de 
vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad 
kan worden vastgesteld."

toegevoegd

P-242 Herstructureringsplan Barwoutswaarder begroting 2021 Pr 4.9.1. "Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor 
bedrijventerrein Barwoutswaarder."

toegevoegd

P-243 Actualisering standplaatsenbeleid begroting 2021 Pr 4.13.2. toegevoegd

P-244 Stedenbouwkundige visie Stationsgebied begroting 2021 Pr 6.2.1. "Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn 
plannen zijn gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de 
stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en 
werken."

toegevoegd

P-245 Omgevingsvisie Woerden begroting 2021 Pr 6.3.2. "In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld." toegevoegd
P-246 Definitieve vaststelling tarieven begroting 2021 Paragraaf lokale 

heffingen
toegevoegd

P-248 Participatiebrief begroting 2021 Paragraaf 
participatie

"Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en een 
participatiekalender. De bedoeling is om de contouren hiervan eind 
2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels een -nog te 
ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de 
ervaringen, resultaten en ambities met participatie in de 
verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt dit samengevat terug."

toegevoegd

P-249 Meerjarenprognose grondbedrijf begroting 2021 Paragraaf 
grondbeleid

"Tevens worden jaarlijks het Meerjarenperspectief Grondbedrijf en 
de herziene grondexploitaties naar uw raad gestuurd. Ook in 2021 
wordt deze cyclus doorlopen."

toegevoegd

T-453 Natuurinclusief bouwen Mijzijde Kamerik Bestemmingsplan De Weger toezegging PA 3-12-2020 Wethouder De Weger zegt toe de strekking van de motie 
Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen zoals aangenomen bij 
de raadsvergadering van 5 november 2020 bij dit project toe te 
passen.

Dit zal als een eis worden meegenomen in de selectie. Dat wil zeggen: Als een 
inzending niet aan deze eis voldoet wordt deze niet beoordeeld en terzijde gelegd en 
ontheven van deelname

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/03-december/20:00 toegevoegd



T-454 Voorrangsclausule Mijzijde Kamerik Bestemmingsplan De Weger toezegging PA 3-12-2020 Wethouder De Weger zegt toe een voorrangsclausule voor 
inwoners uit Kamerik op te nemen in de tender.

Deze clausule wordt opgenomen in het selectiedocument. https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/03-december/20:00 toegevoegd

T-456 RIB melden hogere kosten aan de IHP-
partners

RIB De Weger toezegging R 1-12-2020 "Wethouder de Weger zegt een raadsinformatiebrief toe over 
‘melden hogere kosten aan de IHP-partners’. "

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Gemeenteraad/2020/01-december/20:00 toegevoegd

T-455 20% sociale woningbouw RIB De Weger toezegging PA 3-12-2020 Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de wijze 
waarop de afgesproken norm van 20% sociale woningbouw elders 
gecompenseerd wordt. 

in Kamerik is er meer vraag naar goedkope/betaalbare koop dan naar sociale huur, 
dit kwam naar voren uit de bewonersenquête, daarom is gekozen voor betaalbare 
koop ipv sociale huur.  De inschrijfduur in Kamerik is veel korter dan in Woerden ( 4 
jaar tov 10 jaar in Woerden).In Kamerik bestaat de woningvoorraad al uit 25% sociale 
huur, wat voldoende is voor een dorp .

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering
en/Politieke-avond/2020/03-december/20:00 toegevoegd
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