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RAADSVOORSTEL 
Datum: 20 april 2020 
20R.00423 

Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 

De voorzitter, De griffier, 

V.J.H. Molkenboer Drs. M.J.W. Tobeas 

- De ingekomen stukken over de periode van 6 maart 2020 tot en met 20 april 2020 te
behandelen zoals voorgesteld.



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
06-03-2020 t/m 20-04-2020

1 van 6 

# PUBLICATIE-
DATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1. 06-03-2020 20.004744 art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake hulpdiensten Defensie-eiland 

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

2. 06-03-2020 20r.00000 raadsinformatiebrief inzamelresultaat 
van de afvalinzameling 2019 Voor kennisgeving aannemen 

3. 06-03-2020 20r.00278 raadsinformatiebrief inzake 
coronabesmettingen in Woerden Voor kennisgeving aannemen 

4. 09-03-2020 20.004947 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake toekomst stadsmuseum 

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

5. 09-03-2020 20u.03941 Reactie college op burgerbrieven 
inzake brug Woerden-West Voor kennisgeving aannemen 

6. 09-03-2020 20u.03931 Reactie college op brief over-de-
brug-team brug Woerden-West Voor kennisgeving aannemen 

7. 10-03-2020 20.004992 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake containertuintjes 

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

8. 10-03-2020 20.005107 Provincie Utrecht inzake circulaire 
begrotingsrichtlijnen en toetsingsaspecten 2021 Voor kennisgeving aannemen 

9. 10-03-2020 20.004922 Burgerbrief inzake verkeersveiligheid Voor kennisgeving aannemen 

10. 10-03-2020 20.004929 Burgerbrief inzake bouw van een 
gemeentelijk zwembad 

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

11. 10-03-2020 20.004995 Art. 42 vragen Progressief Woerden 
inzake verstening van de schoolomgeving 

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

12. 11-03-2020

20.005132 Stichts-Hollandse Historische 
Vereniging inzake reactie op conclusie 
gemeente inzake onhaalbaarheid uitbreiding 
Stadsmuseum 

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

13. 11-03-2020 20.005287 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake eenduidigheid van besluiten 

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

14. 11-03-2020 20r.00194 Raadsinformatiebrief inzake project 
'Iedereen doet mee' Voor kennisgeving aannemen 

15. 11-03-2020
20R.00171 raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42-vragen CDA inzake stand van zaken huis 
aan huis ophalen oud papier 

Voor kennisgeving aannemen 

16. 12-03-2020 20r.00177 Raadsinformatiebrief inzake Q4 
rapportage Ferm Werk Voor kennisgeving aannemen 

17. 12-03-2020
20r.00129 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen D66 inzake afvalinzameling 
(sport)verenigingen en scholen 

Voor kennisgeving aannemen 

18. 12-03-2020

20r.00266 Raadsinformatiebrief inzake 
wijzigingen nadere regels en beleidsregels 
maatschappelijke ondersteuning Gemeente 
Woerden 2020 

Voor kennisgeving aannemen 

19. 12-03-2020 20r.00277 raadsinformatiebrief Beleidsmatige Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004744-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-hulpdiensten-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004744-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-hulpdiensten-defensie-eiland.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00000-raadsinformatiebrief-inzamelresultaat-van-de-afvalinzameling-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00000-raadsinformatiebrief-inzamelresultaat-van-de-afvalinzameling-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00278-raadsinformatiebrief-inzake-coronabesmettingen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00278-raadsinformatiebrief-inzake-coronabesmettingen-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004947-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-toekomst-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004947-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-toekomst-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03941-reactie-op-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03931-reactie-college-op-brief-over-de-brug-team-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-03931-reactie-college-op-brief-over-de-brug-team-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004992-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-containertuintjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004992-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-containertuintjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005107-provincie-utrecht-inzake-circulaire-begrotingsrichtlijnen-en-toetsingsaspecten-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005107-provincie-utrecht-inzake-circulaire-begrotingsrichtlijnen-en-toetsingsaspecten-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004922-burgerbrief-inzake-verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004929-burgerbrief-inzake-bouw-van-een-gemeentelijk-zwembad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004929-burgerbrief-inzake-bouw-van-een-gemeentelijk-zwembad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004995-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-verstening-van-de-schoolomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004995-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-verstening-van-de-schoolomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005132-stichts-hollandse-historische-vereniging-inzake-reactie-op-conclusie-gemeente-inzake-onhaalbaarheid-uitbreiding-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005132-stichts-hollandse-historische-vereniging-inzake-reactie-op-conclusie-gemeente-inzake-onhaalbaarheid-uitbreiding-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005132-stichts-hollandse-historische-vereniging-inzake-reactie-op-conclusie-gemeente-inzake-onhaalbaarheid-uitbreiding-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005132-stichts-hollandse-historische-vereniging-inzake-reactie-op-conclusie-gemeente-inzake-onhaalbaarheid-uitbreiding-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005287-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-eenduidigheid-van-besluiten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005287-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-eenduidigheid-van-besluiten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00194-raadsinformatiebrief-inzake-project-iedereen-doet-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00194-raadsinformatiebrief-inzake-project-iedereen-doet-mee.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00171-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-CDA-inzake-stand-van-zaken-huis-aan-huis-ophalen-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00171-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-CDA-inzake-stand-van-zaken-huis-aan-huis-ophalen-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00171-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-CDA-inzake-stand-van-zaken-huis-aan-huis-ophalen-oud-papier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00177-raadsinformatiebrief-inzake-q4-rapportage-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00177-raadsinformatiebrief-inzake-q4-rapportage-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00129-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-afvalinzameling-sport-verenigingen-en-scholen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00129-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-afvalinzameling-sport-verenigingen-en-scholen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00129-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-afvalinzameling-sport-verenigingen-en-scholen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00266-raadsinformatiebrief-inzake-wijzigingen-nadere-regels-en-beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00266-raadsinformatiebrief-inzake-wijzigingen-nadere-regels-en-beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00266-raadsinformatiebrief-inzake-wijzigingen-nadere-regels-en-beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00266-raadsinformatiebrief-inzake-wijzigingen-nadere-regels-en-beleidsregels-maatschappelijke-ondersteuning-gemeente-woerden-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00277-raadsinformatiebrief-inzake-beleidsmatige-programmaverantwoording-jaarrekening-2019-1.pdf
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programmaverantwoording jaarrekening 2019  

20.  12-03-2020 
20.005335 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
uitspraken van minister Wiebes over gasloze 
wijken  

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

21.  12-03-2020 
20.005186 Burgerbrief bezwaren 
participatietraject aanleg project brug Woerden-
West  

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

22.  12-03-2020 20r.00085 Raadsinformatiebrief inzake 
beheersing en bestrijding eikenprocessierups  Voor kennisgeving aannemen 

23.  12-03-2020 
20R.00078 Raadsinformatiebrief inzake 
gebruiksadviezen 'lood in de bodem' en 
resultaten onderzoek naar lood in de bodem bij 
speelplaatsen  

Voor kennisgeving aannemen 

24.  12-03-2020 
20r.00128 Raadsinformatiebrief inzake concept-
jaarrekening van de Afvalverwijdering Utrecht 
(AVU) 2019  

Voor kennisgeving aannemen 

25.  13-03-2020 
20.05482 burgerbrief bezwaren 
participatietraject aanleg project brug Woerden-
West  

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

26.  13-03-2020 
20R.00136 raadsinformatiebrief Voortgang 
actualisatie cultuurbeleid, manifest en 
ontwikkelopgave  

Voor kennisgeving aannemen 

27.  16-03-2020 
20.005626 Stichting Hugo Kotestein, Kunstkring 
Woerden en Stichting Gilde Woerden inzake 
uitbreiding Stadsmuseum Woerden  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

28.  16-03-2020 20.005625 Art. 42 vragen VVD inzake steun aan 
Woerdense ondernemers  

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

29.  16-03-2020 
20.005604 Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 
inzake aanbiedingsbrief en concept-
jaarrekening 2019 AVU  

Voor kennisgeving aannemen 

30.  17-03-2020 
20.005694 Burgerbrief inzake brug Woerden-
West (incl. voorafgaande correspondentie) 
(twee keer ingediend)  

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

31.  17-03-2020 
20.004133 motie gemeenteraad Enschede 
inzake Stop de begrotingserosie als gevolg van 
de decentralisaties  

Voor kennisgeving aannemen 

32.  17-03-2020 
20.005627 De Groene Buffer inzake 
Strategische heroriëntatie gemeentelijke 
organisatie en beleid  

Voor kennisgeving aannemen 

33.  18-03-2020 
20r.00265 Raadsinformatiebrief inzake 
bestuurlijke reactie initiatiefvoorstel beleidskader 
kleine windmolens  

Betrekken bij behandeling 
initiatiefvoorstel 

34.  18-03-2020 20R.00293 raadsinformatiebrief vervolg 
integraal armoedebeleid en Samen Vooruit  

Betrekken bij themabijeenkomst 
armoede en schulden 

35.  18-03-2020 
20R.00193 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen VVD inzake lood in 
waterleidingen  

Voor kennisgeving aannemen 

36.  18-03-2020 
20R.00303 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen VVD inzake steun aan 
Woerdense ondernemers  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00277-raadsinformatiebrief-inzake-beleidsmatige-programmaverantwoording-jaarrekening-2019-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005335-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005335-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005335-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005186-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005186-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005186-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00085-raadsinformatiebrief-inzake-beheersing-en-bestrijding-eikenprocessierups.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00085-raadsinformatiebrief-inzake-beheersing-en-bestrijding-eikenprocessierups.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00078-raadsinformatiebrief-inzake-gebruiksadviezen-lood-in-de-bodem-en-resultaten-onderzoek-naar-lood-in-de-bodem-bij-speelplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00078-raadsinformatiebrief-inzake-gebruiksadviezen-lood-in-de-bodem-en-resultaten-onderzoek-naar-lood-in-de-bodem-bij-speelplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00078-raadsinformatiebrief-inzake-gebruiksadviezen-lood-in-de-bodem-en-resultaten-onderzoek-naar-lood-in-de-bodem-bij-speelplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00078-raadsinformatiebrief-inzake-gebruiksadviezen-lood-in-de-bodem-en-resultaten-onderzoek-naar-lood-in-de-bodem-bij-speelplaatsen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00128-raadsinformatiebrief-inzake-concept-jaarrekening-van-de-afvalverwijdering-utrecht-avu-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00128-raadsinformatiebrief-inzake-concept-jaarrekening-van-de-afvalverwijdering-utrecht-avu-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00128-raadsinformatiebrief-inzake-concept-jaarrekening-van-de-afvalverwijdering-utrecht-avu-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-05482-burgerbrief-bezwaren-participatietraject-aanleg-project-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-05482-burgerbrief-bezwaren-participatietraject-aanleg-project-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-05482-burgerbrief-bezwaren-participatietraject-aanleg-project-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00136-raadsinformatiebrief-voortgang-actualisatie-cultuurbeleid-manifest-en-ontwikkelopgave.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00136-raadsinformatiebrief-voortgang-actualisatie-cultuurbeleid-manifest-en-ontwikkelopgave.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00136-raadsinformatiebrief-voortgang-actualisatie-cultuurbeleid-manifest-en-ontwikkelopgave.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005626-st-hugo-kotestein-kunstkring-woerden-en-st-gilde-woerden-inzake-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005626-st-hugo-kotestein-kunstkring-woerden-en-st-gilde-woerden-inzake-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005626-st-hugo-kotestein-kunstkring-woerden-en-st-gilde-woerden-inzake-uitbreiding-stadsmuseum-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005625-art-42-vragen-vvd-inzake-steun-aan-woerdense-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005625-art-42-vragen-vvd-inzake-steun-aan-woerdense-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005604-afvalverwijdering-utrecht-inzake-aanbiedingsbrief-en-concept-jaarrekening-2019-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005604-afvalverwijdering-utrecht-inzake-aanbiedingsbrief-en-concept-jaarrekening-2019-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005604-afvalverwijdering-utrecht-inzake-aanbiedingsbrief-en-concept-jaarrekening-2019-avu.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005694-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west-incl-voorafgaande-correspondentie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005694-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west-incl-voorafgaande-correspondentie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005694-burgerbrief-inzake-brug-woerden-west-incl-voorafgaande-correspondentie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004133-motie-gemeenteraad-enschede-inzake-stop-de-begrotingserosie-als-gevolg-van-de-decentralisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004133-motie-gemeenteraad-enschede-inzake-stop-de-begrotingserosie-als-gevolg-van-de-decentralisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-004133-motie-gemeenteraad-enschede-inzake-stop-de-begrotingserosie-als-gevolg-van-de-decentralisaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005627-de-groene-buffer-inzake-strategische-herorientatie-gemeentelijke-organisatie-en-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005627-de-groene-buffer-inzake-strategische-herorientatie-gemeentelijke-organisatie-en-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005627-de-groene-buffer-inzake-strategische-herorientatie-gemeentelijke-organisatie-en-beleid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00265-raadsinformatiebrief-inzake-bestuurlijke-reactie-raadsvoorstel-beleidskader-kleine-windmolens.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00265-raadsinformatiebrief-inzake-bestuurlijke-reactie-raadsvoorstel-beleidskader-kleine-windmolens.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00265-raadsinformatiebrief-inzake-bestuurlijke-reactie-raadsvoorstel-beleidskader-kleine-windmolens.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-002932578-raadsinformatiebrief-vervolg-integraal-armoedebeleid-en-Samen-Vooruit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-002932578-raadsinformatiebrief-vervolg-integraal-armoedebeleid-en-Samen-Vooruit.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00193-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-lood-in-waterleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00193-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-lood-in-waterleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00193-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-vvd-inzake-lood-in-waterleidingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00303-Raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-VVD-inzake-steun-aan-Woerdense-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00303-Raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-VVD-inzake-steun-aan-Woerdense-ondernemers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20R-00303-Raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-VVD-inzake-steun-aan-Woerdense-ondernemers.pdf
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37.  18-03-2020 raadsinformatiebrief Noodverordening COVID-
19 Veiligheidsregio Utrecht  Voor kennisgeving aannemen 

38.  19-03-2020 
20.005825 Koninklijke Horeca Nederland afd. 
Woerden inzake verzoek uitstel of ontheffing 
gemeentelijke belastingen m.b.t. coronavirus  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

39.  19-03-2020 20.005970 Milieudefensie inzake biomassa-
installaties en de warmtetransitievisie  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

40.  20-03-2020 20r.00322 raadsinformatiebrief gemeentelijke 
aanpak ontwikkelingen rondom COVID-19  Voor kennisgeving aannemen 

41.  23-03-2020 20.006074 Bunnikgroep inzake nieuwsbrief de 
Kanis (maart)  Voor kennisgeving aannemen 

42.  23-03-2020 20r.00284 Raadsinformatiebrief inzake 
Evaluatie lidmaatschap ICT-coöperatie Beware  Voor kennisgeving aannemen 

43.  23-03-2020 20R.00279 Raadsinformatiebrief inzake aanpak 
jongeren in participatie  Voor kennisgeving aannemen 

44.  24-03-2020 20.006014 Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden inzake financiële stukken  

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

45.  25-03-2020 
20r.00282 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake initiatief voor 
zonnepanelen op sloten in Kamerik  

Voor kennisgeving aannemen 

46.  25-03-2020 
20r.00283 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
containertuintjes  

Voor kennisgeving aannemen 

47.  25-03-2020 
20r.00304 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen LijstvanderDoes inzake toename 
geluidshinder bewoners Essenlaan  

Voor kennisgeving aannemen 

48.  25-03-2020 
20r.00063 Raadsinformatiebrief inzake 
meedoen in Woerden - 'week van de 
ontmoeting' voor nieuwe inwoners  

Voor kennisgeving aannemen 

49.  25-03-2020 
20r.00254 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
woningnood en de voorsprong van huisvesting 
van vergunningshouders in Woerden  

Voor kennisgeving aannemen 

50.  25-03-2020 20r.00315 Raadsvoorstel inzake ontwerp van de 
Regionale Energiestrategie met concept-bod  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

51.  25-03-2020 
20.006315 Provincie Utrecht inzake 
nieuwsbericht stikstof Provincie Utrecht: 
stikstofregistratiesysteem in werking  

Voor kennisgeving aannemen 

52.  25-03-2020 
20r.00269 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CU/SGP inzake Second Love 
reclame-uitingen  

Voor kennisgeving aannemen 

53.  26-03-2020 20r.00101 Raadsvoorstel inzake aanvullende 
kredietaanvraag ontsluiting Harmelerwaard  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

54.  26-03-2020 20.006117 Bouwend Nederland inzake invloed 
corona op bouw- en infrasector  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

55.  26-03-2020 20.006369 Platform Slappe Bodem inzake 
nieuwsbrief maart  Voor kennisgeving aannemen 

56.  26-03-2020 20r.00002 Raadsinformatiebrief inzake stand 
van zaken project ontsluiting Harmelerwaard  Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsinformatiebrief-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsinformatiebrief-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005825-koninklijke-horeca-nederland-afd-woerden-inzake-verzoek-uitstel-of-ontheffing-gemeentelijke-belastingen-m-b-t-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005825-koninklijke-horeca-nederland-afd-woerden-inzake-verzoek-uitstel-of-ontheffing-gemeentelijke-belastingen-m-b-t-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005825-koninklijke-horeca-nederland-afd-woerden-inzake-verzoek-uitstel-of-ontheffing-gemeentelijke-belastingen-m-b-t-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005970-milieudefensie-inzake-biomassa-installaties-en-de-warmtetransitievisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-005970-milieudefensie-inzake-biomassa-installaties-en-de-warmtetransitievisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00322-raadsinformatiebrief-gemeentelijke-aanpak-ontwikkelingen-rondom-covid-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00322-raadsinformatiebrief-gemeentelijke-aanpak-ontwikkelingen-rondom-covid-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006074-bunnikgroep-inzake-nieuwsbrief-de-kanis-maart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006074-bunnikgroep-inzake-nieuwsbrief-de-kanis-maart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00284-raadsinformatiebrief-inzake-evaluatie-lidmaatschap-ict-cooeperatie-beware.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00284-raadsinformatiebrief-inzake-evaluatie-lidmaatschap-ict-cooeperatie-beware.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00279-raadsinformatiebrief-inzake-aanpak-jongeren-in-participatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00279-raadsinformatiebrief-inzake-aanpak-jongeren-in-participatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006014-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-financiele-stukken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006014-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-financiele-stukken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00282-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-initiatief-voor-zonnepanelen-op-sloten-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00282-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-initiatief-voor-zonnepanelen-op-sloten-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00282-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-initiatief-voor-zonnepanelen-op-sloten-in-kamerik.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00283-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-containertuintjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00283-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-containertuintjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00283-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-containertuintjes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00304-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00304-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00304-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-toename-geluidshinder-bewoners-essenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00063-raadsinformatiebrief-inzake-meedoen-in-woerden-week-van-de-ontmoeting-voor-nieuwe-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00063-raadsinformatiebrief-inzake-meedoen-in-woerden-week-van-de-ontmoeting-voor-nieuwe-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00063-raadsinformatiebrief-inzake-meedoen-in-woerden-week-van-de-ontmoeting-voor-nieuwe-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00254-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-de-voorsprong-van-huisvesting-van-vergunningshouders-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00254-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-de-voorsprong-van-huisvesting-van-vergunningshouders-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00254-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-de-voorsprong-van-huisvesting-van-vergunningshouders-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00254-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-woningnood-en-de-voorsprong-van-huisvesting-van-vergunningshouders-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006315-provincie-utrecht-inzake-nieuwsbericht-stikstof-provincie-utrecht-stikstofregistratiesysteem-in-werking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006315-provincie-utrecht-inzake-nieuwsbericht-stikstof-provincie-utrecht-stikstofregistratiesysteem-in-werking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006315-provincie-utrecht-inzake-nieuwsbericht-stikstof-provincie-utrecht-stikstofregistratiesysteem-in-werking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00269-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-second-love-reclame-uitingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00269-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-second-love-reclame-uitingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00269-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-second-love-reclame-uitingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00101-raadsvoorstel-inzake-aanvullende-kredietaanvraag-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00101-raadsvoorstel-inzake-aanvullende-kredietaanvraag-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006117-bouwend-nederland-inzake-invloed-corona-op-bouw-en-infrasector.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006117-bouwend-nederland-inzake-invloed-corona-op-bouw-en-infrasector.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006369-platform-slappe-bodem-inzake-nieuwsbrief-maart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006369-platform-slappe-bodem-inzake-nieuwsbrief-maart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00002-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00002-raadsinformatiebrief-inzake-stand-van-zaken-project-ontsluiting-harmelerwaard.pdf


LIJST INGEKOMEN STUKKEN 
06-03-2020 t/m 20-04-2020 

 

4 van 6 

57.  30-03-2020 20u.05706 Rekenkamercommissie Woerden 
inzake jaarverslag 2019 en jaarplan 2020  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

58.  30-03-2020 20.006437 Burgerbrief inzake ontwikkeling 
stationsgebied  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

59.  31-03-2020 
20.006706 Initiatiefvoorstel CDA inzake 
beleidskader kleine windmolens in Gemeente 
Woerden  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

60.  01-04-2020 
20r.00262 Raadsvoorstel inzake zienswijze op 
wijziging verordening individuele studietoeslag 
Ferm Werk  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

61.  01-04-2020 
20r.00348 Raadsvoorstel inzake wijziging 
Verordeningen maatschappelijke ondersteuning 
2020 en jeugdhulp 2015 Gemeente Woerden in 
verband met COVID-19/coronavirus  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

62.  01-04-2020 
20r.00344 Raadsinformatiebrief inzake impact 
van de COVID-19-crisis op de bedrijfsvoering en 
strategische heroriëntatie Gemeente Woerden  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

63.  01-04-2020 20.006811 Burgerbrief inzake klacht 
gemeentelijke belastingen  

Overlaten aan individuele 
fracties 

64.  01-04-2020 
20r.00362 Raadsinformatiebrief inzake 
noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU)  

Voor kennisgeving aannemen 

65.  01-04-2020 Team realisatie en beheer inzake bewonersbrief 
groenwerkzaamheden Hogewal en Torenwal  Voor kennisgeving aannemen 

66.  01-04-2020 20r.00300 Raadsinformatiebrief inzake 
eenzaamheid, aanpak in Woerden  Voor kennisgeving aannemen 

67.  01-04-2020 
20r.00302 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake uitspraken 
van minister Wiebes over gasloze wijken  

Voor kennisgeving aannemen 

68.  01-04-2020 
20r.00327 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
toekomst stadsmuseum  

Voor kennisgeving aannemen 

69.  02-04-2020 20.007076 art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
inzake de coronacrisis  

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

70.  02-04-2020 20r.00318 Raadsinformatiebrief inzake 
ontwerpscenario Exercitieveld  Voor kennisgeving aannemen 

71.  02-04-2020 
20r.00332 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Sterk Woerden en CDA inzake 
hoe kan Woerden herstructurering op gang 
trekken  

Voor kennisgeving aannemen 

72.  03-04-2020 20.007134 Art. 42 vragen VVD inzake zorgen 
over overdracht Cattenbroekerplas  

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

73.  06-04-2020 
20.007141 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
inzake voorlopige jaarstukken 2019 en ontwerp-
begroting 2021  

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

74.  06-04-2020 
20r.00236 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
verlichting voor veiligheid en inclusie  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-05706-rekenkamercommissie-woerden-inzake-jaarverslag-2019-en-jaarplan-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-05706-rekenkamercommissie-woerden-inzake-jaarverslag-2019-en-jaarplan-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006437-burgerbrief-inzake-ontwikkeling-stationsgebied.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006437-burgerbrief-inzake-ontwikkeling-stationsgebied.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006706-initiatiefvoorstel-cda-inzake-beleidskader-kleine-windmolens-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006706-initiatiefvoorstel-cda-inzake-beleidskader-kleine-windmolens-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006706-initiatiefvoorstel-cda-inzake-beleidskader-kleine-windmolens-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00262-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-op-wijziging-verordening-individuele-studietoeslag-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00262-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-op-wijziging-verordening-individuele-studietoeslag-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00262-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-op-wijziging-verordening-individuele-studietoeslag-ferm-werk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00348-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordeningen-maatschappelijke-ondersteuning-2020-en-jeugdhulp-2015-gemeente-woerden-in-verband-met-covid-19-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00348-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordeningen-maatschappelijke-ondersteuning-2020-en-jeugdhulp-2015-gemeente-woerden-in-verband-met-covid-19-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00348-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordeningen-maatschappelijke-ondersteuning-2020-en-jeugdhulp-2015-gemeente-woerden-in-verband-met-covid-19-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00348-raadsvoorstel-inzake-wijziging-verordeningen-maatschappelijke-ondersteuning-2020-en-jeugdhulp-2015-gemeente-woerden-in-verband-met-covid-19-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00344-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-de-bedrijfsvoering-en-strategische-herorientatie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00344-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-de-bedrijfsvoering-en-strategische-herorientatie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00344-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-de-bedrijfsvoering-en-strategische-herorientatie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006811-burgerbrief-inzake-klacht-gemeentelijke-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-006811-burgerbrief-inzake-klacht-gemeentelijke-belastingen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/team-realisatie-en-beheer-inzake-bewonersbrief-groenwerkzaamheden-hogewal-en-torenwal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/team-realisatie-en-beheer-inzake-bewonersbrief-groenwerkzaamheden-hogewal-en-torenwal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00300-raadsinformatiebrief-inzake-eenzaamheid-aanpak-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00300-raadsinformatiebrief-inzake-eenzaamheid-aanpak-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00302-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00302-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00302-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-uitspraken-van-minister-wiebes-over-gasloze-wijken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00327-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-toekomst-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00327-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-toekomst-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00327-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-toekomst-stadsmuseum.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007076-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-inzake-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007076-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-inzake-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00318-raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpscenario-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00318-raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpscenario-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00332-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-hoe-kan-woerden-herstructurering-op-gang-trekken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00332-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-hoe-kan-woerden-herstructurering-op-gang-trekken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00332-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-hoe-kan-woerden-herstructurering-op-gang-trekken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00332-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sterk-woerden-en-cda-inzake-hoe-kan-woerden-herstructurering-op-gang-trekken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007134-art-42-vragen-vvd-inzake-zorgen-over-overdracht-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007134-art-42-vragen-vvd-inzake-zorgen-over-overdracht-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007141-veiligheidsregio-utrecht-vru-inzake-voorlopige-jaarstukken-2019-en-ontwerp-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007141-veiligheidsregio-utrecht-vru-inzake-voorlopige-jaarstukken-2019-en-ontwerp-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007141-veiligheidsregio-utrecht-vru-inzake-voorlopige-jaarstukken-2019-en-ontwerp-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00236-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-verlichting-voor-veiligheid-en-inclusie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00236-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-verlichting-voor-veiligheid-en-inclusie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00236-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-verlichting-voor-veiligheid-en-inclusie.pdf
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75.  08-04-2020 20r.00361 Raadsinformatiebrief inzake kader 
voor participatie  Voor kennisgeving aannemen 

76.  08-04-2020 
20r.00362 Raadsinformatiebrief inzake 
noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU)  

Voor kennisgeving aannemen 

77.  08-04-2020 
20r.00368 Raadsinformatiebrief inzake impact 
van de COVID-19-crisis op dienstverlening door 
Ferm Werk en op overige zaken werk en 
inkomen  

Voor kennisgeving aannemen 

78.  08-04-2020 20r.00370 Raadsinformatiebrief inzake 
tussenrapportage brug Woerden-West  Voor kennisgeving aannemen 

79.  08-04-2020 
20r.00096 Raadsvoorstel inzake zienswijze 
ontwerpbegroting Afval Verwijdering Utrecht 
(AVU) 2021  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

80.  08-04-2020 
20.007366 De Groene Buffer inzake 
Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan 
bedrijventerrein De Voortuin A12 Woerden  

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

81.  08-04-2020 
20r.00371 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake binnenhalen 
Europese, landelijke en provinciale subsidies  

Voor kennisgeving aannemen 

82.  08-04-2020 
20r.00097 Raadsinformatiebrief inzake 
ontwikkelingen kosten en inkomsten verwerken 
afvalstoffen  

Voor kennisgeving aannemen 

83.  08-04-2020 20r.00319 Raadsinformatiebrief inzake U10 
governance 2020-2025  Voor kennisgeving aannemen 

84.  08-04-2020 20r.00325 Raadsinformatiebrief inzake 
voortgang planontwikkeling Wagenstraat  Voor kennisgeving aannemen 

85.  08-04-2020 20r.00360 Raadsinformatiebrief inzake 
standbeeld prins Willem III  Voor kennisgeving aannemen 

86.  10-04-2020 
20.007596 Art. 42 vragen D66 inzake 
maatschappelijke voorzieningenniveau van 
Woerden  

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

87.  14-04-2020 20.007646 Burgerbrief inzake maatregelen 
westelijke dijk Cattenbroekerplas  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

88.  14-04-2020 
20.007798 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
openbaarheid nevenfuncties en politieke kleur 
ambtenaren en externen  

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

89.  15-04-2020 
20r.00376 Raadsinformatiebrief inzake vervolg 
participatieproces afwegingskader grootschalige 
duurzame energie  

Degewenst betrekken bij 
Politieke avond van 16 april 
2020 

90.  15-04-2020 20.007929 GGD regio Utrecht inzake 
jaarstukken 2019  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

91.  15-04-2020 20.007867 GGD regio Utrecht inzake 
ontwerpbegroting 2021 (voor zienswijze)  

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

92.  16-04-2020 20r.00394 raadsvoorstel inzake 
precariobelasting 2020  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 23 april 
2020 

93.  16-04-2020 20.007934 Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODrU) inzake jaarstukken 2019 en 

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00361-raadsinformatiebrief-inzake-kader-voor-participatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00361-raadsinformatiebrief-inzake-kader-voor-participatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00362-raadsinformatiebrief-inzake-noodverordening-covid-19-veiligheidsregio-utrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00368-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-dienstverlening-door-ferm-werk-en-op-overige-zaken-werk-en-inkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00368-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-dienstverlening-door-ferm-werk-en-op-overige-zaken-werk-en-inkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00368-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-dienstverlening-door-ferm-werk-en-op-overige-zaken-werk-en-inkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00368-raadsinformatiebrief-inzake-impact-van-de-covid-19-crisis-op-dienstverlening-door-ferm-werk-en-op-overige-zaken-werk-en-inkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00370-raadsinformatiebrief-inzake-tussenrapportage-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00370-raadsinformatiebrief-inzake-tussenrapportage-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00096-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-afval-verwijdering-utrecht-avu-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00096-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-afval-verwijdering-utrecht-avu-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00096-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-afval-verwijdering-utrecht-avu-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007366-de-groene-buffer-inzake-inspraakreactie-voorontwerpbestemmingsplan-bedrijventerrein-de-voortuin-a12-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007366-de-groene-buffer-inzake-inspraakreactie-voorontwerpbestemmingsplan-bedrijventerrein-de-voortuin-a12-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007366-de-groene-buffer-inzake-inspraakreactie-voorontwerpbestemmingsplan-bedrijventerrein-de-voortuin-a12-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00097-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelingen-kosten-en-inkomsten-verwerken-afvalstoffen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00097-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelingen-kosten-en-inkomsten-verwerken-afvalstoffen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00097-raadsinformatiebrief-inzake-ontwikkelingen-kosten-en-inkomsten-verwerken-afvalstoffen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00319-raadsinformatiebrief-inzake-u10-governance-2020-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00319-raadsinformatiebrief-inzake-u10-governance-2020-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00325-raadsinformatiebrief-inzake-voortgang-planontwikkeling-wagenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00325-raadsinformatiebrief-inzake-voortgang-planontwikkeling-wagenstraat.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00360-raadsinformatiebrief-inzake-standbeeld-prins-willem-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00360-raadsinformatiebrief-inzake-standbeeld-prins-willem-iii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007596-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijke-voorzieningenniveau-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007596-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijke-voorzieningenniveau-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007596-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijke-voorzieningenniveau-van-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007646-burgerbrief-inzake-maatregelen-westelijke-dijk-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007646-burgerbrief-inzake-maatregelen-westelijke-dijk-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007798-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-openbaarheid-nevenfuncties-en-politieke-kleur-ambtenaren-en-externen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007798-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-openbaarheid-nevenfuncties-en-politieke-kleur-ambtenaren-en-externen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007798-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-openbaarheid-nevenfuncties-en-politieke-kleur-ambtenaren-en-externen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00376-raadsinformatiebrief-inzake-vervolg-participatieproces-afwegingskader-grootschalige-duurzame-energie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007929-ggdru-inzake-jaarstukken-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007929-ggdru-inzake-jaarstukken-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007867-ggdru-inzake-ontwerpbegroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007867-ggdru-inzake-ontwerpbegroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00394-raadsvoorstel-inzake-precariobelasting-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00394-raadsvoorstel-inzake-precariobelasting-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007934-odru-inzake-jaarstukken-2019-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007934-odru-inzake-jaarstukken-2019-en-accountantsverklaring.pdf
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accountantsverklaring  

94.  16-04-2020 
20.007930 GGD regio Utrecht inzake 
zienswijzen concept kaderbrief 2021 inclusief 
bestuurlijke reactie  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

95.  16-04-2020 
20.008011 art. 42 vragen sp inzake de 
noodzaak van extra ondersteuning inwoners 
vanwege de coronacrisis  

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

96.  16-04-2020 
20r.00380 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Fractie Bakker inzake het 
coronavirus  

Voor kennisgeving aannemen 

97.  16-04-2020 
20.007886 Raad Openbaar Bestuur inzake 
rapport advies een sterkere rechtsstaat - 
verbinden en beschermen in een pluriforme 
samenleving  

Voor kennisgeving aannemen 

98.  20-04-2020 Art. 42 Inwonersbelangen inzake Rozenbrug  
Ter afdoening in handen stellen 
van het college en de raad 
informeren 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007934-odru-inzake-jaarstukken-2019-en-accountantsverklaring.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007930-ggd-regio-utrecht-inzake-zienswijzen-concept-kaderbrief-2021-inclusief-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007930-ggd-regio-utrecht-inzake-zienswijzen-concept-kaderbrief-2021-inclusief-bestuurlijke-reactie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-007930-ggd-regio-utrecht-inzake-zienswijzen-concept-kaderbrief-2021-inclusief-bestuurlijke-reactie.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008011-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008011-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00380-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-coronavirus.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00380-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-het-coronavirus.pdf
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