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RAADSVOORSTEL 
Datum: 16 januari 2020 
20R.00039 
 
 
Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter,        De griffier, 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer       Drs. M.J.W. Tobeas  

Voorgesteld besluit: 
- De ingekomen stukken over de periode van 13 december 2019 tot en met 16 januari 2020 te 

behandelen zoals voorgesteld. 
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Onderwerp:  
 
Wijze van afdoening ingekomen stukken 
 

Samenvatting: 
 
 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing) 
Formuleer hier een korte publieksvriendelijke samenvatting van het voorstel in max. 4 regels. 
B.v. ‘’Wij stellen de raad voor om de ….nota vast te stellen. Belangrijkste gevolg is…..’’ 
Stopt de lezer na de samenvatting, dan krijgt hij in ieder geval het belangrijkste mee. 
 
Gevraagd besluit: 
 
De ingekomen stukken over de periode van 13 december tot en met 16 januari te behandelen zoals 
voorgesteld 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing) 
1. Een beslispunt heeft altijd deze vorm: onderwerp + te + het hele werkwoord. 
2. Beslispunten zijn genummerd bij meer dan 1.  
3. Beslispunten zijn zo kort mogelijk; je kunt er ‘ja’ of ‘nee’ tegen zeggen. 
4. Beslispunten zijn zuiver. En bevatten geen argumenten, kanttekeningen of uitvoering. 
5. Eén beslispunt per nummer. 
6.Beslispunten zijn onderverdeeld in: 
 1. inhoudelijke beslispunten 

 2. financiële beslispunten 

 3. procedurele beslispunten 

7. Alle beslispunten staan in deze rubriek ‘Gevraagd besluit’. Wat niet in deze rubriek staat, is niet 
besloten. 
 

Voorbeelden: 
De raad besluit: 
1. (INHOUDELIJK BESLISPUNT) een weg in het centrum aan te leggen 

2. (FINANCIEEL BESLISPUNT) Hiervoor een bedrag van € … beschikbaar te stellen; 
(DEKKINGSVOORSTEL) Dit bedrag ten laste te brengen van … 

3. (PROCEDUREEL BESLISPUNT) Artikel 5 van de verordening Parkeren Binnenstad als volgt 
te wijzigen:  
of 
De raad besluit: 
1.  (INHOUDELIJK BESLISPUNT) De nota Ouderenbeleid vast te stellen met de volgende 
beleidsuitgangspunten: 
 a. … 

 b. … 

 c. … 

2. (FINANCIEEL BESLISPUNT) een bedrag van € … beschikbaar te stellen; 
3. (DEKKINGSVOORSTEL) Dit bedrag ten laste te brengen van … 

 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 
 
- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
• Wat is de urgentie om nu dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen? 

• Schets de context: wat is het onderwerp, om wie gaat het, waar speelt het zich af, welk probleem 
lossen we op en wanneer speelt het? Komt dit voorstel voort uit de programmabegroting, of is de 
oorsprong een motie, een bestuursakkoord/coalitieakkoord, een andere beleidsnota enz.? 

• Hoe past het voorstel binnen regionale of landelijke ontwikkelingen? 
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! Algemene opmerking: maak bij verwijzingen naar andere beleidsstukken of voorstellen zo veel 
mogelijk gebruik van hyperlinks naar de stukken 

 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 
 
- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
• Indien het voorstel of de nota tot stand is gekomen met  participatie van inwoners, ondernemers of 
anderen, licht kort toe welk proces is doorlopen, welke uitkomsten dit proces heeft gehad en of 
participanten zich kunnen vinden in het uiteindelijke voorstel. 
• Zijn degenen die de consequenties van de besluitvorming ervaren, bij het proces betrokken? 

• Hoe zijn de formele gemeentelijke adviesorganen (bijv. participatieraad) betrokken bij het 
beleidsproces? 

 

• De concrete advisering en de afwegingen die het college heeft gemaakt m.b.t. de input van de 
diverse stakeholders moet worden opgenomen bij de argumenten of de kanttekeningen 

 

Samenwerking met andere gemeenten 
Wordt er samengewerkt met andere gemeenten en/of is de gemeente afhankelijk van andere 
gemeenten voor de uitvoering van het voorstel? 
 

Wat willen we bereiken? 

- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
Welke waarneembare effecten zie je in de samenleving als dit raadsvoorstel is aangenomen en 
uitgevoerd? Kan ook een doelstelling zijn uit de vastgestelde programmabegroting. Streef ernaar dit 
doel SMART op te schrijven (bijvoorbeeld: Over twee jaar hebben we 75% minder aanrijdingen in de 
@straat).  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
Welke concrete maatregelen worden genomen om deze effecten te bereiken? 

 
 
 

Argumenten 

- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
1. Schrijf de argumenten in een cursief lettertype en de onderbouwing eronder in een recht 

lettertype.  
2. Gebruik dezelfde nummering als bij de beslispunten. 
3. Formuleer het argument als stelling: het sluit aan op ‘want’. 
4. Houd het kort (1 regel) 
5. Geef nog geen onderbouwing, bewijsvoering.  
6. Zorg dat het overtuigend is.  
7. Geef één argument per punt. 
8. Zorg voor verschillende soorten argumenten. Denk daarbij aan thema’s als duurzaamheid, 

draagvlak, juridisch, milieu etc. 
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9. Heb je alternatieven? Geef dan in de argumenten aan waarom de keuze is gevallen op wat je 
adviseert.. Alternatieven zijn niet goed genoeg.  

 

Voorbeeld:  
1. Een weg in het centrum aan te leggen, want 
1.1 … een nieuwe weg leidt tot verbeterde verkeersdoorstroming 

Onderzoek heeft uitgewezen dat … 

 

1.2  …  aanleg van deze weg heeft de voorkeur heeft  van alle ondernemers 

Uit een enquête uitgezet onder… 

 

2.1 … een weg is op lange termijn de goedkoopste oplossing voor verbeterde verkeersdoorstroming. 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

-    
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
Kanttekeningen zijn nadelen en risico’s van het voorstel. Maak deze expliciet. 
 

1. Schrijf de kanttekeningen zelf in een cursief lettertype en de onderbouwing eronder in een recht 
lettertype. 

2. Gebruik dezelfde nummering als bij de beslispunten. 
3. Formuleer het argument als stelling: het sluit aan op ‘maar. 
4. Houd het kort (1 regel) 
5. Geef nog geen onderbouwing, bewijsvoering.  
6. Zorg dat het overtuigend is.  
7. Geef één kanttekening per punt. 
8. Zorg voor verschillende soorten kanttekeningen. Denk daarbij aan thema’s als duurzaamheid, 

draagvlak, juridisch, milieu etc. 
9. Probeer het gevolg van de kanttekening te ontkrachten in de onderbouwing. Wat doet het 

college om het risico of het nadeel op te vangen? 

10. Heb je alternatieven? Geef dan in de kanttekeningen aan waarom deze misschien een optie zijn, 
maar waarom ze het ook niet geworden zijn (ontkrachting van de kanttekening).  

 

Voorbeeld: “Een weg in het centrum aan te leggen, maar 
1.1 … de nieuwe weg loopt langs een basisschool, die daardoor geconfronteerd wordt met een 
veiligheidsrisico 

 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

- 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing) 
1. Welke kosten zijn met de uitvoering van dit voorstel gemoeid? 

2. Hoe worden de kosten gedekt? 

3. Op welk begrotingsprogramma en taakveld hebben deze kosten betrekking? 

4. (bij grote uitgaven) Wat zijn de gevolgen voor de vermogenspositie van de gemeente en wat zijn 
de renterisico’s? 

 

Vraag voor de financiële paragraaf advies bij je financieel consulent 

Communicatie 

-    
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
Met wie, wanneer en op welke wijze zal over het genomen raadsbesluit gecommuniceerd worden?  
Worden de eventuele participanten uit het proces nog nader geïnformeerd? 

 
Vervolgproces 
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-    
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
Wat is het vervolgproces? (Hier niet het tijdpad van raadsbehandeling van dit voorstel opnemen, dat 
is aan de raad zelf) 
Wanneer (evt. in stappen) wordt het besluit uitgevoerd ?  
Wordt de raad nog nader geïnformeerd of volgt er nog een nieuw voorstel?  
Vindt er een evaluatie van het ingezette beleid of de maatregelen plaats en zo ja, wanneer? 

 

Bevoegdheid raad: 
 
-    
 
Toelichting (verwijderen na toepassing): 
De raad is bevoegd om over dit voorstel een besluit te nemen op grond van [verwijzing naar 
wetsartikel of wettekst].  
 

Voorbeelden: 
• Bestemmingsplannen ( 3.8 Wet ruimtelijke ordening) 
• Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (Wet Gemeenschappelijke Regelingen en 

specifieke Gemeenschappelijke Regeling) 
• Bevoegdheden uit bijzondere wetten (bijv. Wmo en Woningwet) 
• Vaststelling verordeningen (bijv. 147, 149, 212, 213 Gemeentewet) 
• Wensen en bedenkingenprocedure bij deelneming in en oprichting van stichtingen e.d. (160 lid 2 

Gemeentewet) 
• Wensen-en-bedenkingenprocedure als de raad daarom heeft verzocht of als de uitoefening 

ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente (169 lid 4 Gemeentewet) 
• Begroting (191 Gemeentewet) 
• Jaarrekening (198 Gemeentewet) 
• Lokale verordeningen (bijv. financiële beheersverordening) 
• ‘Algemene’ bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (108 j. 

147 Gemeentewet) 
 

Overleg met je juridisch consulent of de griffie als je hier niet uitkomt 
 

Bijlagen: 

Lijst ingekomen stukken 13 december 2019 tot en met 16 januari 2020 
 
Toelichting (verwijderen na toepassing) 
Wees terughoudend in het toevoegen van bijlagen, voeg alleen stukken toe die noodzakelijk zijn in 
relatie tot het gevraagde besluit. 
 

Bij elk raadsvoorstel hoort minimaal één bijlage, namelijk een separaat raadsbesluit. 
 Maak dit ook via Xential en voeg het toe aan de case.  
Vermeld achter elke bijlage het Corsa-nummer tussen haakjes. 
 

 
De indiener: Presidium 
 
De griffier 
 
 
 
drs. M.J.W.  Tobeas 

De voorzitter 
 
 
 
M.L.A. Hollemans 
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# PUBLICATIE-
DATUM OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  13-12-2019 
19u.25753 Brief auditcommissie Woerden aan 
raad inzake proces inkoop jaarrekeningcontrole 
2020-2022  

Voor kennisgeving aannemen 

2.  16-12-2019 
19.093225 Klacht inzake verzoek in werking 
stellen verkeerslichten Stationsweg ivm 
doorstroming verkeer  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

3.  16-12-2019 19.093126 Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden inzake financiële stukken  

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

4.  16-12-2019 19.093079 Verzoek fietsbond inzake het 
verbeteren van de verkeersveiligheid  

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

5.  16-12-2019 
19.093073 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
wijziging voorrangsregeling op de Voltaweg in 
Woerden  

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

6.  16-12-2019 19.093113 Brief BPD ontwikkeling regio Noord-
West inzake appel op de gemeente  Voor kennisgeving aannemen 

7.  16-12-2019 
19.093095 Ministerie van BZK inzake specifieke 
aandachtspunten rechtspositiebesluit decentrale 
politieke ambtsdragers  

Voor kennisgeving aannemen 

8.  16-12-2019 19.093159 De kinderombudsman inzake rapport 
'ik ben meer dan mijn problemen'  Voor kennisgeving aannemen 

9.  16-12-2019 
19.093157 VNG ledenbrief inzake 
leveringsproblemen hulpmiddelencentrum en 
stand van zaken diverse onderwerpen sociaal 
domein  

Voor kennisgeving aannemen 

10.  16-12-2019 
19.093156 VNG ledenbrief inzake advies tijdig 
beginnen implementatie wet elektronische 
publicaties voor 01-01-2021  

Voor kennisgeving aannemen 

11.  17-12-2019 19r.00983 Raadsinformatiebrief beantwoording 
motie beperking vuurwerk  Voor kennisgeving aannemen 

12.  17-12-2019 
19.093282 VNG ledenbrief inzake 
vooraankondiging Atriumlezing 'sociaal domein 
in de lokale democratie'  

Voor kennisgeving aannemen 

13.  17-12-2019 19.093283 GGDrU inzake ontwerp 
begrotingswijziging 2019-2  Voor kennisgeving aannemen 

14.  17-12-2019 19U.26599 Informatiebrief burgemeester over 
mogelijke demonstraties 18 december 2019  Voor kennisgeving aannemen 

15.  18-12-2019 
19.093342 RPL-ruitentroef inzake 
organisatorische wijzigingen politiek café in 
2020  

Voor kennisgeving aannemen 

16.  18-12-2019 
19r.01014 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake uitholling van het 
zorgaanbod voor de meest kwetsbare inwoners  

Voor kennisgeving aannemen 

17.  18-12-2019 
19r.01009 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen LijstvanderDoes inzake inzaaien 
van bermen met een bloemenmengsel  

Voor kennisgeving aannemen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-25753-brief-auditcommissie-aan-raad-inzake-proces-inkoop-jaarrekeningcontrole-2020-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-25753-brief-auditcommissie-aan-raad-inzake-proces-inkoop-jaarrekeningcontrole-2020-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19u-25753-brief-auditcommissie-aan-raad-inzake-proces-inkoop-jaarrekeningcontrole-2020-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093225-klacht-inzake-verzoek-in-werking-stellen-verkeerslichten-stationsweg-ivm-doorstroming-verkeer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093225-klacht-inzake-verzoek-in-werking-stellen-verkeerslichten-stationsweg-ivm-doorstroming-verkeer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093225-klacht-inzake-verzoek-in-werking-stellen-verkeerslichten-stationsweg-ivm-doorstroming-verkeer.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093126-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-financiele-stukken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093126-recreatieschap-stichtse-groenlanden-inzake-financiele-stukken.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093079-verzoek-fietsbond-inzake-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093079-verzoek-fietsbond-inzake-het-verbeteren-van-de-verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093073-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093073-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093073-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-wijziging-voorrangsregeling-op-de-voltaweg-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093113-brief-bpd-ontwikkeling-regio-noord-west-inzake-appel-op-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093113-brief-bpd-ontwikkeling-regio-noord-west-inzake-appel-op-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093095-ministerie-van-bzk-inzake-specifieke-aandachtspunten-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093095-ministerie-van-bzk-inzake-specifieke-aandachtspunten-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093095-ministerie-van-bzk-inzake-specifieke-aandachtspunten-rechtspositiebesluit-decentrale-politieke-ambtsdragers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093159-de-kinderombudsman-inzake-rapport-ik-ben-meer-dan-mijn-problemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093159-de-kinderombudsman-inzake-rapport-ik-ben-meer-dan-mijn-problemen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093157-vng-ledenbrief-inzake-leveringsproblemen-hulpmiddelencentrum-en-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093157-vng-ledenbrief-inzake-leveringsproblemen-hulpmiddelencentrum-en-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093157-vng-ledenbrief-inzake-leveringsproblemen-hulpmiddelencentrum-en-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093157-vng-ledenbrief-inzake-leveringsproblemen-hulpmiddelencentrum-en-stand-van-zaken-diverse-onderwerpen-sociaal-domein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093156-vng-ledenbrief-inzake-advies-tijdig-beginnen-implementatie-wet-elektronische-publicaties-voor-01-01-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093156-vng-ledenbrief-inzake-advies-tijdig-beginnen-implementatie-wet-elektronische-publicaties-voor-01-01-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093156-vng-ledenbrief-inzake-advies-tijdig-beginnen-implementatie-wet-elektronische-publicaties-voor-01-01-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00983-raadsinformatiebrief-beantwoording-motie-beperking-vuurwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00983-raadsinformatiebrief-beantwoording-motie-beperking-vuurwerk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093282-vng-ledenbrief-inzake-vooraankondiging-atriumlezing-sociaal-domein-in-de-lokale-democratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093282-vng-ledenbrief-inzake-vooraankondiging-atriumlezing-sociaal-domein-in-de-lokale-democratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093282-vng-ledenbrief-inzake-vooraankondiging-atriumlezing-sociaal-domein-in-de-lokale-democratie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093283-ggdru-inzake-ontwerp-begrotingswijziging-2019-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093283-ggdru-inzake-ontwerp-begrotingswijziging-2019-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19U-26599-informatiebrief-burgemeester-over-demonstraties-18-december-2019.PDF
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19U-26599-informatiebrief-burgemeester-over-demonstraties-18-december-2019.PDF
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093342-rpl-ruitentroef-inzake-organisatorische-wijzigingen-politiek-cafe-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093342-rpl-ruitentroef-inzake-organisatorische-wijzigingen-politiek-cafe-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093342-rpl-ruitentroef-inzake-organisatorische-wijzigingen-politiek-cafe-in-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01014-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01014-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01014-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-uitholling-van-het-zorgaanbod-voor-de-meest-kwetsbare-inwoners.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01009-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01009-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01009-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-inzaaien-van-bermen-met-een-bloemenmengsel.pdf
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18.  18-12-2019 19r.00967 Raadsinformatiebrief inzake geluid- 
en luchtkwaliteit in relatie tot de A12  Voor kennisgeving aannemen 

19.  18-12-2019 
19r.00947 Raadsinformatiebrief inzake status 
beschikbare data van het PBL t.b.v. technische 
analyse Warmtevisie  

Voor kennisgeving aannemen 

20.  18-12-2019 
19r.01016 Raadsinformatiebrief inzake 
activiteiten 2019 actieplan bodemdaling en 
klimaatbestendig 2050  

Voor kennisgeving aannemen 

21.  18-12-2019 
19r.00996 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Inwonersbelangen inzake 
ontsluiting vier nieuwe kavels aan de Veste  

Voor kennisgeving aannemen 

22.  18-12-2019 
19r.01048 Raadsvoorstel aanwijzen 
Functionaris Gegevensbescherming voor de 
raad  

Behandelen in de 
raadsvergadering van 18 
december 2019 

23.  18-12-2019 19r.093353 burgerbrief inzake verkeersdrukte 
woerden-west  

Betrekken bij politieke avond 9 
januari 2020 en 
raadsvergadering van 23 januari 
2020 

24.  18-12-2019 19.093295 Art. 42 vragen CDA inzake 
voorlichting senioren over babbeltrucs  

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

25.  18-12-2019 
19.093302 Fietsersbond inzake terugblik 
vooruitblik op aangeboden fietsvisie 2040 aan 
wethouder Noorthoek  

Voor kennisgeving aannemen 

26.  18-12-2019 
19.093338 Beantwoording Reinaerde inzake 
voorgenomen sluiting vestiging Selma 
Lagerlofweg Reinaerde  

Voor kennisgeving aannemen 

27.  23-12-2019 

19.093440 Burgerbrief inzake verkeerslichten 
kruising Oostdam-Oudelandseweg-
Utrechtsestraatweg-Stationsweg en 
Polanerbaan  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

28.  23-12-2019 
19.093423 VNGledenbrief 19108 - uitstel 
aanlevering startberichten abonnementstarief 
WMO  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

29.  23-12-2019 19.093470 Provincie Utrecht inzake beoordeling 
begroting 2020  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

30.  23-12-2019 
19r.00886 Raadsinformatiebrief Woerden 650 
jaar stadsrechten gemeentelijke rol en benodigd 
budget  

Voor kennisgeving aannemen 

31.  23-12-2019 19.093515 VNG ledenbrief inzake Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg  Voor kennisgeving aannemen 

32.  07-01-2020 
20.000103 Het Ouden Huis inzake informatie en 
vragen m.b.t. plannen huisvesting ouderen 
binnen de gemeente Woerden  

Desgewenst betrekken bij 
behandeling Jaarbrief Wonen (9 
januari 2020) 

33.  07-01-2020 
20.000104 Werkgroep Woerden Partij voor de 
Dieren inzake vuurwerkvrije zones beperken 
vuurwerkoverlast  

Overlaten aan individuele 
fracties 

34.  07-01-2020 19.093625 burgerbrief inzake spookpalen op ‘s-
Gravensloot in Woerden  

Ter afdoening in handen stellen 
van B&W 

35.  07-01-2020 20.000101 art. 42-vragen D66 inzake 
domeinoverstijgende zorgvragen  

Ter afdoening in handen stellen 
van B&W en de raad informeren 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00967-raadsinformatiebrief-inzake-geluid-en-luchtkwaliteit-in-relatie-tot-de-a12.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00967-raadsinformatiebrief-inzake-geluid-en-luchtkwaliteit-in-relatie-tot-de-a12.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00947-raadsinformatiebrief-inzake-status-beschikbare-data-van-het-pbl-t-b-v-technische-analyse-warmtevisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00947-raadsinformatiebrief-inzake-status-beschikbare-data-van-het-pbl-t-b-v-technische-analyse-warmtevisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00947-raadsinformatiebrief-inzake-status-beschikbare-data-van-het-pbl-t-b-v-technische-analyse-warmtevisie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01016-raadsinformatiebrief-inzake-activiteiten-2019-actieplan-bodemdaling-en-klimaatbestendig-2050.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01016-raadsinformatiebrief-inzake-activiteiten-2019-actieplan-bodemdaling-en-klimaatbestendig-2050.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01016-raadsinformatiebrief-inzake-activiteiten-2019-actieplan-bodemdaling-en-klimaatbestendig-2050.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00996-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-ontsluiting-vier-nieuwe-kavels-aan-de-veste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00996-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-ontsluiting-vier-nieuwe-kavels-aan-de-veste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00996-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-ontsluiting-vier-nieuwe-kavels-aan-de-veste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01048-raadsvoorstel-aanwijzen-functionaris-gegevensbescherming-voor-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01048-raadsvoorstel-aanwijzen-functionaris-gegevensbescherming-voor-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01048-raadsvoorstel-aanwijzen-functionaris-gegevensbescherming-voor-de-raad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-093353-burgerbrief-inzake-verkeersdrukte-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-093353-burgerbrief-inzake-verkeersdrukte-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093295-art-42-vragen-cda-inzake-voorlichting-senioren-over-babbeltrucs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093295-art-42-vragen-cda-inzake-voorlichting-senioren-over-babbeltrucs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093302-fietsersbond-inzake-terugblik-vooruitblik-op-aangeboden-fietsvisie-2040-aan-wethouder-noorthoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093302-fietsersbond-inzake-terugblik-vooruitblik-op-aangeboden-fietsvisie-2040-aan-wethouder-noorthoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093302-fietsersbond-inzake-terugblik-vooruitblik-op-aangeboden-fietsvisie-2040-aan-wethouder-noorthoek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093338-beantwoording-reinaerde-inzake-voorgenomen-sluiting-vestiging-selma-lagerlofweg-reinaerde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093338-beantwoording-reinaerde-inzake-voorgenomen-sluiting-vestiging-selma-lagerlofweg-reinaerde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093338-beantwoording-reinaerde-inzake-voorgenomen-sluiting-vestiging-selma-lagerlofweg-reinaerde.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093440-burgerbrief-inzake-verkeerslichten-kruising-oostdam-oudelandseweg-utrechtsestraatweg-stationsweg-en-polanerbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093440-burgerbrief-inzake-verkeerslichten-kruising-oostdam-oudelandseweg-utrechtsestraatweg-stationsweg-en-polanerbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093440-burgerbrief-inzake-verkeerslichten-kruising-oostdam-oudelandseweg-utrechtsestraatweg-stationsweg-en-polanerbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093440-burgerbrief-inzake-verkeerslichten-kruising-oostdam-oudelandseweg-utrechtsestraatweg-stationsweg-en-polanerbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093423-vng-ledenbrief-19108-uitstel-aanlevering-startberichten-abonnementstarief-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093423-vng-ledenbrief-19108-uitstel-aanlevering-startberichten-abonnementstarief-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093423-vng-ledenbrief-19108-uitstel-aanlevering-startberichten-abonnementstarief-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093470-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093470-provincie-utrecht-inzake-beoordeling-begroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00886-raadsinformatiebrief-woerden-650-jaar-stadsrechten-gemeentelijke-rol-en-benodigd-budg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00886-raadsinformatiebrief-woerden-650-jaar-stadsrechten-gemeentelijke-rol-en-benodigd-budg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00886-raadsinformatiebrief-woerden-650-jaar-stadsrechten-gemeentelijke-rol-en-benodigd-budg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093515-vng-ledenbrief-inzake-wet-verplicht-geestelijke-gezondheidszorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093515-vng-ledenbrief-inzake-wet-verplicht-geestelijke-gezondheidszorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000103-het-ouden-huis-inzake-informatie-en-vragen-m-b-t-plannen-huisvesting-ouderen-binnen-de-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000103-het-ouden-huis-inzake-informatie-en-vragen-m-b-t-plannen-huisvesting-ouderen-binnen-de-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000103-het-ouden-huis-inzake-informatie-en-vragen-m-b-t-plannen-huisvesting-ouderen-binnen-de-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000104-werkgroep-woerden-partij-voor-de-dieren-inzake-vuurwerkvrije-zones-beperken-vuurwerkoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000104-werkgroep-woerden-partij-voor-de-dieren-inzake-vuurwerkvrije-zones-beperken-vuurwerkoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000104-werkgroep-woerden-partij-voor-de-dieren-inzake-vuurwerkvrije-zones-beperken-vuurwerkoverlast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093625-burgerbrief-inzake-spookpalen-op-s-gravensloot-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093625-burgerbrief-inzake-spookpalen-op-s-gravensloot-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000101-art-42-vragen-d66-inzake-domeinoverstijgende-zorgvragen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000101-art-42-vragen-d66-inzake-domeinoverstijgende-zorgvragen.pdf
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36.  07-01-2020 19.093621 gemeente Montferland inzake motie 
Samen trap-op-trap-af  Voor kennisgeving aannemen 

37.  08-01-2020 20.000288 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
beheersbaarheid schuldquote Woerden  

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

38.  09-01-2020 
20.000514 Burgerbrief inzake ontwikkelingen 
Rembrandtbrug te Woerden vs Cavo Latuco 
terrein  

Betrekken bij politieke avond 9 
januari 2020 

39.  09-01-2020 
19r.01030 Raadsvoorstel inzake zienswijze 
uitgangspunten begroting 2021 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden  

Doorgeleid naar 
agendacommissie 

40.  09-01-2020 20.000484 Art. 42 vragen VVD inzake (g)een 
HAP in Woerden  

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

41.  09-01-2020 20r.01011 Raadsinformatiebrief inzake 
Woerdens blad wordt Bokashi  Voor kennisgeving aannemen 

42.  09-01-2020 19r.01058 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CDA inzake babbeltrucs  Voor kennisgeving aannemen 

43.  10-01-2020 
20.000201 Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 
inzake voorstellen schuifruimte werklint 
Nieuwerbrug  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

44.  10-01-2020 
20.000202 Burgerbrief inzake tussenrapportage 
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte m.b.t. 
locatie werklint Nieuwerbrug  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

45.  10-01-2020 20.000513 Burgerbrief inzake zienswijze 
realiseren bedrijventerrein Voortuin II  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

46.  10-01-2020 
19r.01034 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CU/SGP inzake verkeerssituatie 
Woerden-Oost  

Voor kennisgeving aannemen 

47.  10-01-2020 20.000509 kaderbrief Ferm Werk 2021  Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

48.  10-01-2020 
20.000105 Bewonerscomité Leefbaar 
Cattenbroek inzake zienswijze op 
tussenrapportage 19-11-2019 - 
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

49.  10-01-2020 
20.000201 Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug 
inzake voorstellen schuifruimte werklint 
Nieuwerbrug  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

50.  10-01-2020 
20.000202 Burgerbrief inzake tussenrapportage 
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte m.b.t. 
locatie werklint Nieuwerbrug  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

51.  13-01-2020 
20.000744 Burgerbrief inzake reactie op 
industrie- en bedrijventerrein locatie Voortuin II - 
Cattenbroek  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

52.  13-01-2020 19.093706 en 20.000658 Burgerbrief inzake 
(ziekenhuis)zorg  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

53.  13-01-2020 20.000721 Art. 42 vragen CDA inzake budget 
650 jaar stadsrechten Woerden  

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

54.  13-01-2020 20.000729 Art. 42 vragen CU/SGP inzake Ter afdoening in handen stellen 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093621-gemeente-montferland-inzake-motie-samen-trap-op-trap-af.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093621-gemeente-montferland-inzake-motie-samen-trap-op-trap-af.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000288-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-beheersbaarheid-schuldquote-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000288-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-beheersbaarheid-schuldquote-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000514-burgerbrief-inzake-ontwikkelingen-rembrandtbrug-te-woerden-vs-cavo-latuco-terrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000514-burgerbrief-inzake-ontwikkelingen-rembrandtbrug-te-woerden-vs-cavo-latuco-terrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000514-burgerbrief-inzake-ontwikkelingen-rembrandtbrug-te-woerden-vs-cavo-latuco-terrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01030-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-uitgangspunten-begroting-2021-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01030-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-uitgangspunten-begroting-2021-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01030-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-uitgangspunten-begroting-2021-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000484-art-42-vragen-vvd-inzake-g-een-hap-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000484-art-42-vragen-vvd-inzake-g-een-hap-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-01011-raadsinformatiebrief-inzake-woerdens-blad-wordt-bokashi.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-01011-raadsinformatiebrief-inzake-woerdens-blad-wordt-bokashi.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01058-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-babbeltrucs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01058-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-babbeltrucs.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000513-burgerbrief-inzake-zienswijze-realiseren-bedrijventerrein-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000513-burgerbrief-inzake-zienswijze-realiseren-bedrijventerrein-voortuin-ii.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01034-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-verkeerssituatie-woerden-oost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01034-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-verkeerssituatie-woerden-oost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01034-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-verkeerssituatie-woerden-oost.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/kaderbrief-ferm-werk-2021-20-000509-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000105-bewonerscomite-leefbaar-cattenbroek-inzake-zienswijze-op-tussenrapportage-19-11-2019-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000105-bewonerscomite-leefbaar-cattenbroek-inzake-zienswijze-op-tussenrapportage-19-11-2019-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000105-bewonerscomite-leefbaar-cattenbroek-inzake-zienswijze-op-tussenrapportage-19-11-2019-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000105-bewonerscomite-leefbaar-cattenbroek-inzake-zienswijze-op-tussenrapportage-19-11-2019-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000201-werkgroep-innovatie-nieuwerbrug-inzake-voorstellen-schuifruimte-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000202-burgerbrief-inzake-tussenrapportage-haalbaarheidsonderzoek-schuifruimte-m-b-t-locatie-werklint-nieuwerbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000744-burgerbrief-inzake-reactie-op-industrie-en-bedrijventerrein-locatie-voortuin-ii-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000744-burgerbrief-inzake-reactie-op-industrie-en-bedrijventerrein-locatie-voortuin-ii-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000744-burgerbrief-inzake-reactie-op-industrie-en-bedrijventerrein-locatie-voortuin-ii-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093706-en-20-000658-burgerbrief-inzake-ziekenhuis-zorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093706-en-20-000658-burgerbrief-inzake-ziekenhuis-zorg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000721-art-42-vragen-cda-inzake-budget-650-jaar-stadsrechten-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000721-art-42-vragen-cda-inzake-budget-650-jaar-stadsrechten-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000729-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-kwijtschelden-van-schulden.pdf
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kwijtschelden van schulden  van het college en de raad 
informeren 

55.  13-01-2020 
20.000819 Art. 42 vragen CDA inzake 
oplevering haalbaarheidsonderzoek 
brandweerkazernes  

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

56.  13-01-2020 20.000635 Internationale Vrouwendag inzake 
thema 2020  Voor kennisgeving aannemen 

57.  14-01-2020 20.000843 Burgerbrief inzake bezwaar industrie 
Cattenbroek  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

58.  14-01-2020 20.000842 Burgerbrief inzake reactie 
schuifruimte en randweg  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

59.  14-01-2020 
20.000969 Stichting de Groene Buffer inzake 
reactie tussenrapportage bestemmingsplan-
ontwikkeling-schuifruimte  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

60.  14-01-2020 20.000973 Fietsersbond inzake reactie 
schuifruimte  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

61.  14-01-2020 20.000849 Dorpsplatform Harmelen inzake 
reactie op tussenrapport schuifruimte  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

62.  14-01-2020 19.093481 Art. 42 vragen D66 inzake scholen 
met een moestuin  

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

63.  14-01-2020 20.000840 Burgerbrief inzake afkalving 
Westelijke oever Cattenbroekerplas  Voor kennisgeving aannemen 

64.  14-01-2020 
19r.01050 Raadsinformatiebrief inzake 
gebreken nieuwbouw schoolgebouw 
Minkemalaan 1  

Voor kennisgeving aannemen 

65.  15-01-2020 
19r.00990 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen CU/SGP en D66 inzake nut en 
noodzaak artikelen APV  

Voor kennisgeving aannemen 

66.  15-01-2020 
19r.01043 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
speeltuin Woerden Centraal  

Voor kennisgeving aannemen 

67.  15-01-2020 19r.00883 Raadsinformatiebrief inzake 
voortgangsrapportage bestuursopdracht  

Betrekken bij bijzondere avond 
van 5 maart 

68.  15-01-2020 
20.000968 Burgerbrief inzake reactie 
tussenrapportage schuifruimte, locatie 
Cattenbroek  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

69.  15-01-2020 20.000622 Burgerbrief inzake bezwaar 
schuifruimte Voortuin II - Cattenbroek  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

70.  15-01-2020 20.000648 Burgerbrief inzake reactie 
tussenrapport schuifruimte Cattenbroek  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

71.  15-01-2020 
20.001091 Wijkplatform Snel en Polanen 
Waterrijk inzake uitslag onderzoek 
Cattenbroekerplas  

Ter afdoening in handen stellen 
van het college 

72.  15-01-2020 
20.001082 Art. 42 vragen LijstvanderDoes 
inzake kastanjebomen nabij zuidzijde van het 
station  

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

73.  15-01-2020 20.001080 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake bereiken doelgroep 2020  

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000729-art-42-vragen-cu-sgp-inzake-kwijtschelden-van-schulden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000819-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000819-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000819-art-42-vragen-cda-inzake-oplevering-haalbaarheidsonderzoek-brandweerkazernes.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000635-internationale-vrouwendag-inzake-thema-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000635-internationale-vrouwendag-inzake-thema-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000843-burgerbrief-inzake-bezwaar-industrie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000843-burgerbrief-inzake-bezwaar-industrie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000842-burgerbrief-inzake-reactie-schuifruimte-en-randweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000842-burgerbrief-inzake-reactie-schuifruimte-en-randweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000969-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000969-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000969-stichting-de-groene-buffer-inzake-reactie-tussenrapportage-bestemmingsplan-ontwikkeling-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000973-fietsersbond-inzake-reactie-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000973-fietsersbond-inzake-reactie-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000849-dorpsplatform-harmelen-inzake-reactie-op-tussenrapport-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000849-dorpsplatform-harmelen-inzake-reactie-op-tussenrapport-schuifruimte.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093481-art-42-vragen-d66-inzake-scholen-met-een-moestuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19-093481-art-42-vragen-d66-inzake-scholen-met-een-moestuin.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000840-burgerbrief-inzake-afkalving-westelijke-over-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000840-burgerbrief-inzake-afkalving-westelijke-over-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01050-raadsinformatiebrief-inzake-gebreken-nieuwbouw-schoolgebouw-minkemalaan-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01050-raadsinformatiebrief-inzake-gebreken-nieuwbouw-schoolgebouw-minkemalaan-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01050-raadsinformatiebrief-inzake-gebreken-nieuwbouw-schoolgebouw-minkemalaan-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00990-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-en-d66-inzake-nut-en-noodzaak-artikelen-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00990-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-en-d66-inzake-nut-en-noodzaak-artikelen-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00990-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cu-sgp-en-d66-inzake-nut-en-noodzaak-artikelen-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01043-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-speeltuin-woerden-centraal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01043-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-speeltuin-woerden-centraal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01043-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-speeltuin-woerden-centraal.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00883-raadsinformatiebrief-inzake-voortgangsrapportage-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00883-raadsinformatiebrief-inzake-voortgangsrapportage-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000968-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-schuifruimte-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000968-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-schuifruimte-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000968-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapportage-schuifruimte-locatie-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000622-burgerbrief-inzake-bezwaar-schuifruimte-voortuin-ii-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000622-burgerbrief-inzake-bezwaar-schuifruimte-voortuin-ii-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000648-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapport-schuifruimte-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-000648-burgerbrief-inzake-reactie-tussenrapport-schuifruimte-cattenbroek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001091-wijkplatform-snel-en-polanen-waterrijk-inzake-uitslag-onderzoek-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001091-wijkplatform-snel-en-polanen-waterrijk-inzake-uitslag-onderzoek-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001091-wijkplatform-snel-en-polanen-waterrijk-inzake-uitslag-onderzoek-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001082-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-kastanjebomen-nabij-zuidzijde-van-het-station.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001082-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-kastanjebomen-nabij-zuidzijde-van-het-station.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001082-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-kastanjebomen-nabij-zuidzijde-van-het-station.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001080-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-bereiken-doelgroep-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-001080-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-bereiken-doelgroep-2020.pdf
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74.  15-01-2020 
19r.00919 Raadsinformatiebrief inzake 
jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2018-
2019  

Voor kennisgeving aannemen 

75.  15-01-2020 
19r.01032 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake noodoplossing 
Boerendijk  

Voor kennisgeving aannemen 

76.  15-01-2020 19r.00883 Raadsinformatiebrief inzake 
voortgangsrapportage bestuursopdracht  Voor kennisgeving aannemen 

77.  16-01-2020 
20r.00006 Raadsvoorstel vestiging 
voorkeursrecht plangebied Parallelweg West te 
Woerden  

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00919-raadsinformatiebrief-inzake-jaarverslag-regionaal-bureau-leerplicht-2018-2019.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00883-raadsinformatiebrief-inzake-voortgangsrapportage-bestuursopdracht-1.pdf
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