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RAADSVOORSTEL 
Datum: 20 mei 2020 
20R.00563 

 
Betreft: wijze van afdoening ingekomen stukken  
 
 
 
 

  
- De ingekomen stukken over de periode van 21 april 2020 tot en met 20 mei 2020 te 

behandelen zoals voorgesteld. 
 

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



RAADSBESLUIT  

20R.00564  
 

  

  

Onderwerp: Wijze van afdoening ingekomen stukken 21 april 2020 tot en met 20 mei 2020 

  

 
 

De raad van de gemeente W oerden;  
 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 mei 2020 van: 
- Voorzitter 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 
 
 

b e s l u i t: 
 

De ingekomen stukken over de periode 21 april 2020 tot en met 20 mei 2020 te behandelen zoals 
voorgesteld. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 28 mei 2020, 

 
 

De griffier, 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

   

 
 



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 

21-04-2020 t/m 20-05-2020 
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# 
PUBLICATIE-

DATUM 
OMSCHRIJVING BEHANDELVOORSTEL 

1.  21-04-2020 
Bewonersbrief werkzaamheden Kwakelbrug 
april 2020 

Voor kennisgeving aannemen 

2.  22-04-2020 
20r.00297 Raadsvoorstel inzake regionale 
omgevingsagenda Lopikerwaard 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

3.  22-04-2020 
20r.00389 Raadsinformatiebrief inzake 
regionale economische agenda (REA) 

Voor kennisgeving aannemen 

4.  22-04-2020 
20r.00393 Raadsinformatiebrief inzake groot 
onderhoud Nassaukade en gedeelte 
Emmakade 

Voor kennisgeving aannemen 

5.  22-04-2020 
20.008350 Voedselbank Woerden inzake 
jaarverslag 2019 

Voor kennisgeving aannemen 

6.  28-04-2020 
20.008434 Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden inzake omgevingsagenda 
Lopikerwaard 

Desgewenst betrekken bij 
politieke avond van 14 mei 

7.  28-04-2020 
20.008647 Art. 42 vragen Inwonersbelangen 
inzake communiceren we nog met elkaar? 

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

8.  28-04-2020 
20.008388 Regionaal Historisch Centrum 
Rijnstreek en Lopikerwaard inzake begroting 
2021 

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

9.  28-04-2020 
20r.00410 Raadsinformatiebrief inzake 
handhaven besluit niet afsluiten Torenvalk te 
Harmelen 

Voor kennisgeving aannemen 

10.  29-04-2020 
20.008668 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk 
inzake zienswijze ontwerp-bestemmingsplan 
Barwoutswaarder Achter 97 

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

11.  29-04-2020 

20r.00464 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen SP inzake de noodzaak van extra 
ondersteuning inwoners vanwege de 
coronacrisis 

Voor kennisgeving aannemen 

12.  29-04-2020 
Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht inzake 
nieuwe noodverordening COVID-19 

Voor kennisgeving aannemen 

13.  29-04-2020 
20r.00392 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen VVD inzake zorgen over 
overdracht Cattenbroekerplas 

Voor kennisgeving aannemen 

14.  30-04-2020 
20r.00422 Raadsinformatiebrief inzake 
voorziening pensioenen (oud-) wethouders 
jaarrekening 2019 

Voor kennisgeving aannemen 

15.  30-04-2020 
20r.00442 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen Progressief Woerden inzake 
verstening van de schoolomgeving 

Voor kennisgeving aannemen 

16.  01-05-2020 
20r.00407 raadsvoorstel zienswijze 1e 
begrotingswijziging 2020 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden 

Doorgeleiden naar de 
agendacommissie 

17.  01-05-2020 
20.008891 Art. 42 vragen Fractie Bakker inzake 
tekorten in de pensioenvoorziening (oud-
)wethouders jaarrekening 2019 

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/bewonersbrief-werkzaamheden-kwakelbrug-april-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/bewonersbrief-werkzaamheden-kwakelbrug-april-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00297-raadsvoorstel-inzake-regionale-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00297-raadsvoorstel-inzake-regionale-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00389-raadsinformatiebrief-inzake-regionale-economische-agenda-rea.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00389-raadsinformatiebrief-inzake-regionale-economische-agenda-rea.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00393-raadsinformatiebrief-inzake-groot-onderhoud-nassaukade-en-gedeelte-emmakade.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00393-raadsinformatiebrief-inzake-groot-onderhoud-nassaukade-en-gedeelte-emmakade.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00393-raadsinformatiebrief-inzake-groot-onderhoud-nassaukade-en-gedeelte-emmakade.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008350-voedselbank-woerden-inzake-jaarverslag-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008350-voedselbank-woerden-inzake-jaarverslag-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008434-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008434-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008434-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-omgevingsagenda-lopikerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008647-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-communiceren-we-nog-met-elkaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008647-art-42-vragen-inwonersbelangen-inzake-communiceren-we-nog-met-elkaar.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008388-regionaal-historisch-centrum-rijnstreen-en-lopikerwaard-inzake-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008388-regionaal-historisch-centrum-rijnstreen-en-lopikerwaard-inzake-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008388-regionaal-historisch-centrum-rijnstreen-en-lopikerwaard-inzake-begroting-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00410-raadsinformatiebrief-inzake-handhaven-besluit-niet-afsluiten-torenvalk-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00410-raadsinformatiebrief-inzake-handhaven-besluit-niet-afsluiten-torenvalk-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00410-raadsinformatiebrief-inzake-handhaven-besluit-niet-afsluiten-torenvalk-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008668-gemeente-bodegraven-reeuwijk-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-bartwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008668-gemeente-bodegraven-reeuwijk-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-bartwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008668-gemeente-bodegraven-reeuwijk-inzake-zienswijze-ontwerp-bestemmingsplan-bartwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00464-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00464-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00464-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00464-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-sp-inzake-de-noodzaak-van-extra-ondersteuning-inwoners-vanwege-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Voorzitter-VRU-inzake-noodverordening-COVID-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Voorzitter-VRU-inzake-noodverordening-COVID-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00392-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-zorgen-over-overdracht-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00392-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-zorgen-over-overdracht-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00392-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-inzake-zorgen-over-overdracht-cattenbroekerplas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00422-raadsinformatiebrief-inzake-voorziening-pensioenen-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00422-raadsinformatiebrief-inzake-voorziening-pensioenen-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00422-raadsinformatiebrief-inzake-voorziening-pensioenen-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00442-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-verstening-van-de-schoolomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00442-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-verstening-van-de-schoolomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00442-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-progressief-woerden-inzake-verstening-van-de-schoolomgeving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00407-raadsvoorstel-zienswijze-1e-begrotingswijziging-2020-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00407-raadsvoorstel-zienswijze-1e-begrotingswijziging-2020-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00407-raadsvoorstel-zienswijze-1e-begrotingswijziging-2020-recreatieschap-stichtse-groenlanden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008891-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-tekorten-in-de-pensioenvoorziening-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008891-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-tekorten-in-de-pensioenvoorziening-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008891-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-tekorten-in-de-pensioenvoorziening-oud-wethouders-jaarrekening-2019.pdf
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18.  01-05-2020 
20r.00381 Raadsinformatiebrief inzake 
definitieve gunning regiotaxi en callcenter 2020 
- 2023 

Voor kennisgeving aannemen 

19.  04-05-2020 

20r.00463 Raadsinformatiebrief beantwoording 
art. 42 vragen D66 inzake maatschappelijk 
voorzieningenniveau van Woerden n.a.v. 
coronacrisis 

Voor kennisgeving aannemen 

20.  04-05-2020 
20.009035 Art 42 vragen Fractie Bakker inzake 
bestrijding van het coronavirus en de 
(grond)wet 

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

21.  04-05-2020 
20.009033 Art 42 vragen LijstvanderDoes 
inzake brandveiligheid garage Meulmansweg 
Woerden 

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

22.  04-05-2020 

20r.00462 Raadsinformatiebrief inzake 
maatregelen ondersteuning sociaal-
maatschappelijke organisaties n.a.v. 
maatregelen corona 

Voor kennisgeving aannemen 

23.  05-05-2020 
20.009020 Art. 42 vragen VVD inzake horeca in 
de anderhalvemetersamenleving 

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

24.  05-05-2020 
20u.08233 Aankondigingsbrief 
rekenkameronderzoek inwonersparticipatie 

Voor kennisgeving aannemen 

25.  06-05-2020 
20.009036 Brief Stichting Buurtcomite Stichtse 
Meije inzake overlast motoren 

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

26.  06-05-2020 
Art. 42 vragen van Progressief Woerden inzake 
inwonersinitiatieven 

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

27.  06-05-2020 
20.008648 Burgerbrief inzake groenstrook 
Prinses Beatrixstraat Zegveld 

Voor kennisgeving aannemen 

28.  07-05-2020 
20.009046 Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Raadhuislaan 1 Harmelen 

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

29.  11-05-2020 
20.009314 Hoger beroep inzake 
bestemmingsplan de Pionier en 
omgevingsvergunning 

Voor kennisgeving aannemen 

30.  11-05-2020 
20.009282 Zienswijze De Groene Buffer op 
ontwerp bestemmingsplan Raadshuislaan 1 
Harmelen 

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

31.  11-05-2020 
20.009281 Brief Arbode inzake Corona 
protocollen ter ondersteuning van de gemeente 

Voor kennisgeving aannemen 

32.  11-05-2020 
20.009241 Brief Stichting Alles voor Mekaar 
inzake waarborging privacy BRP ivm 
Coronacrisis 

Voor kennisgeving aannemen 

33.  12-05-2020 

20.009413 Hoogheemraadschap de Stichtse 
Rijnlanden inzake zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan Raadhuisplein 1 te 
Harmelen 

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

34.  12-05-2020 
20.009197 Brief ODRU verzoek zienswijze 
(ontwerp)begroting 2021 en tweede 
(ontwerp)begrotingswijziging 2020 

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

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00381-raadsinformatiebrief-inzake-definitieve-gunning-regiotaxi-en-callcenter-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00381-raadsinformatiebrief-inzake-definitieve-gunning-regiotaxi-en-callcenter-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00381-raadsinformatiebrief-inzake-definitieve-gunning-regiotaxi-en-callcenter-2020-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00463-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijk-voorzieningenniveau-van-woerden-n-a-v-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00463-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijk-voorzieningenniveau-van-woerden-n-a-v-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00463-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijk-voorzieningenniveau-van-woerden-n-a-v-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00463-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-d66-inzake-maatschappelijk-voorzieningenniveau-van-woerden-n-a-v-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009035-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-bestrijding-van-het-coronavirus-en-de-grond-wet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009035-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-bestrijding-van-het-coronavirus-en-de-grond-wet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009035-art-42-vragen-fractie-bakker-inzake-bestrijding-van-het-coronavirus-en-de-grond-wet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009033-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-brandveiligheid-garage-meulmansweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009033-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-brandveiligheid-garage-meulmansweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009033-art-42-vragen-lijstvanderdoes-inzake-brandveiligheid-garage-meulmansweg-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00462-raadsinformatiebrief-inzake-maatregelen-ondersteuning-sociaal-maatschappelijke-organisaties-n-a-v-maatregelen-corona.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00462-raadsinformatiebrief-inzake-maatregelen-ondersteuning-sociaal-maatschappelijke-organisaties-n-a-v-maatregelen-corona.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00462-raadsinformatiebrief-inzake-maatregelen-ondersteuning-sociaal-maatschappelijke-organisaties-n-a-v-maatregelen-corona.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00462-raadsinformatiebrief-inzake-maatregelen-ondersteuning-sociaal-maatschappelijke-organisaties-n-a-v-maatregelen-corona.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009020-art-42-vragen-vvd-inzake-horeca-in-de-anderhalvemetersamenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009020-art-42-vragen-vvd-inzake-horeca-in-de-anderhalvemetersamenleving.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-08233-aankondigingsbrief-rekenkameronderzoek-inwonersparticipatie-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-08233-aankondigingsbrief-rekenkameronderzoek-inwonersparticipatie-gemeenteraad.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009036-brief-stichting-buurtcomite-stichtse-meije-inzake-overlast-motoren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009036-brief-stichting-buurtcomite-stichtse-meije-inzake-overlast-motoren.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Art-42-Vragen-Inwonersinitiatieven-Progressief-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Art-42-Vragen-Inwonersinitiatieven-Progressief-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008648-burgerbrief-inzake-groenstrook-prinses-beatrixstraat-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-008648-burgerbrief-inzake-groenstrook-prinses-beatrixstraat-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009046-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuislaan-1-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009046-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuislaan-1-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009314-hoger-beroep-inzake-bp-de-pionier-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009314-hoger-beroep-inzake-bp-de-pionier-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009314-hoger-beroep-inzake-bp-de-pionier-en-omgevingsvergunning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009282-zienswijze-dgb-op-ontwerp-bestemmingsplan-raadshuislaan-1-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009282-zienswijze-dgb-op-ontwerp-bestemmingsplan-raadshuislaan-1-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009282-zienswijze-dgb-op-ontwerp-bestemmingsplan-raadshuislaan-1-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009281-brief-arbode-inzake-corona-protocollen-ter-ondersteuning-van-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009281-brief-arbode-inzake-corona-protocollen-ter-ondersteuning-van-de-gemeente.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009241-brief-stichting-alles-voor-mekaar-inzake-waarborging-privacy-brp-ivm-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009241-brief-stichting-alles-voor-mekaar-inzake-waarborging-privacy-brp-ivm-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009241-brief-stichting-alles-voor-mekaar-inzake-waarborging-privacy-brp-ivm-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009413-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuisplein-1-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009413-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuisplein-1-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009413-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuisplein-1-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009413-hoogheemraadschap-de-stichtse-rijnlanden-inzake-zienswijze-ontwerpbestemmingsplan-raadhuisplein-1-te-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009197-brief-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-2021-en-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009197-brief-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-2021-en-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009197-brief-odru-verzoek-zienswijze-ontwerp-begroting-2021-en-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020.pdf
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35.  12-05-2020 
20.009268 VNG Ledenbrief inzake Cao Sociale 
Werkvoorziening 2020 

Voor kennisgeving aannemen 

36.  12-05-2020 
20.009235 VNG Ledenbrief inzake Coronacrisis 
update nummer 7 

Voor kennisgeving aannemen 

37.  13-05-2020 
20r.00452 RIB inzake vervangen regelingen 
Europabaan & Wulverhorstbaan 

Voor kennisgeving aannemen 

38.  13-05-2020 
20r.00289 RIB inzake resultaten Veiligheid & 
Leefbaarheid Woerden Monitor 2019 

Voor kennisgeving aannemen 

39.  13-05-2020 
20r.00406 RIB inzake uitstel Participatietraject 
en oplevering Parkeerbeleid door maatregelen 
rondom het Coronavirus (Covid-19) 

Voor kennisgeving aannemen 

40.  13-05-2020 
20r.00518 RIB inzake update maatregelen en 
communicatie in het kader van de Coronacrisis 

Voor kennisgeving aannemen 

41.  13-05-2020 
20r.00431 RIB inzake beantwoording Artikel 42 
vragen Inwonersbelangen extra afsluitboom bij 
de Rozenbrug 

Voor kennisgeving aannemen 

42.  13-05-2020 
20r.00475 Raadsvoorstel inzake zienswijze 
jaarstukken 2019, gewijzigde begroting 2020 en 
begroting 2021 Veiligheidsregio Utrecht 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

43.  13-05-2020 
20r.00444 Raadvoorstel inzake zienswijze 
ontwerpbegroting 2021 GGDrU 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

44.  13-05-2020 

20r.00514 raadsvoorstel inzake jaarstukken 
2019, tweede (ontwerp)begrotingswijziging 
2020 en (ontwerp) begroting 2021 OdrU 
(Omgevingsdienst regio Utrecht) 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

45.  13-05-2020 
20r.00481 Raadsvoorstel inzake tijdelijke 
wijziging handelwijze Beleidsplan 
Schulphulpverlening 2016-2020 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

46.  13-05-2020 
20r.00375 Raadsvoorstel inzake 
voorkeursmodel ontwikkeling Stationsgebied 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

47.  13-05-2020 
20r.00499 Raadsvoorstel inzake vaststelling 
waardenkader voor de Omgevingsvisie 
gemeente Woerden 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

48.  14-05-2020 
20.009584 Bijdrage aanwonenden Oostdam en 
Exercitiepad inzake Exercitieveld 

Betrekken bij Politieke avond 14 
mei 

49.  14-05-2020 
20.009586 Inspraakreactie Stichting De Groene 
Buffer inzake voorontwerp bestemmingsplan 
ontsluiting Harmelerwaard 

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

50.  15-05-2020 
20.009657 Bijdrage aanwonenden Oostsingel 
inzake Exercitieterrein 

Betrokken bij Politieke avond 14 
mei 2020 

51.  15-05-2020 20.009682 VNG Ledenbrief inzake lachgas Voor kennisgeving aannemen 

52.  15-05-2020 
20.009686 Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 
inzake aanwijzingsbesluit uitzondering markten 

Voor kennisgeving aannemen 

53.  15-05-2020 
20.009684 Voorzitter Veiligheidsregio Utrecht 
inzake noodverordening Covid-19 

Voor kennisgeving aannemen 

54.  18-05-2020 
20r.00505 Raadsvoorstel inzake 
omgevingsvergunning Hoofdweg 149 Zegveld 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009268-vng-ledenbrief-inzake-cao-sociale-werkvoorziening-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009268-vng-ledenbrief-inzake-cao-sociale-werkvoorziening-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009235-vng-ledenbrief-inzake-coronacrisis-update-nummer-7.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009235-vng-ledenbrief-inzake-coronacrisis-update-nummer-7.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00452-rib-inzake-vervangen-regelingen-europabaan-wulverhorstbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00452-rib-inzake-vervangen-regelingen-europabaan-wulverhorstbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00289-rib-inzake-resultaten-veiligheid-leefbaarheid-woerden-monitor-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00289-rib-inzake-resultaten-veiligheid-leefbaarheid-woerden-monitor-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00406-rib-inzake-uitstel-participatietraject-en-oplevering-parkeerbeleid-door-maatregelen-rondom-het-coronavirus-covid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00406-rib-inzake-uitstel-participatietraject-en-oplevering-parkeerbeleid-door-maatregelen-rondom-het-coronavirus-covid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00406-rib-inzake-uitstel-participatietraject-en-oplevering-parkeerbeleid-door-maatregelen-rondom-het-coronavirus-covid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00518-rib-inzake-update-maatregelen-en-communicatie-in-het-kader-van-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00518-rib-inzake-update-maatregelen-en-communicatie-in-het-kader-van-de-coronacrisis.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00431-rib-inzake-beantwoording-artikel-42-vragen-inwonersbelangen-extra-afsluitboom-bij-de-rozenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00431-rib-inzake-beantwoording-artikel-42-vragen-inwonersbelangen-extra-afsluitboom-bij-de-rozenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00431-rib-inzake-beantwoording-artikel-42-vragen-inwonersbelangen-extra-afsluitboom-bij-de-rozenbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00475-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-jaarstukken-2019-gewijzigde-begroting-2020-en-begroting-2021-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00475-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-jaarstukken-2019-gewijzigde-begroting-2020-en-begroting-2021-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00475-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-jaarstukken-2019-gewijzigde-begroting-2020-en-begroting-2021-veiligheidsregio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00444-raadvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-2021-gemeenschappelijke-gezondheidsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00444-raadvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-2021-gemeenschappelijke-gezondheidsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00514-jaarstukken-2019-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020-en-ontwerp-begroting-2021-odru-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00514-jaarstukken-2019-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020-en-ontwerp-begroting-2021-odru-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00514-jaarstukken-2019-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020-en-ontwerp-begroting-2021-odru-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-20r-00514-jaarstukken-2019-tweede-ontwerp-begrotingswijziging-2020-en-ontwerp-begroting-2021-odru-omgevingsdienst-regio-utrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00481-raadsvoorstel-tijdelijke-wijziging-handelwijze-beleidsplan-schulphulpverlening-2016-2020-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00481-raadsvoorstel-tijdelijke-wijziging-handelwijze-beleidsplan-schulphulpverlening-2016-2020-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00481-raadsvoorstel-tijdelijke-wijziging-handelwijze-beleidsplan-schulphulpverlening-2016-2020-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00375-raadsvoorstel-inzake-voorkeursmodel-ontwikkeling-stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00375-raadsvoorstel-inzake-voorkeursmodel-ontwikkeling-stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00499-raadsvoorstel-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00499-raadsvoorstel-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00499-raadsvoorstel-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009584-bijdrage-aanwonenden-oostdam-en-exercitiepad-inzake-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009584-bijdrage-aanwonenden-oostdam-en-exercitiepad-inzake-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009586-inspraakreactie-stichting-de-groene-buffer-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009586-inspraakreactie-stichting-de-groene-buffer-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009586-inspraakreactie-stichting-de-groene-buffer-inzake-voorontwerp-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009657-bijdrage-aanwonenden-oostsingel-inzake-exercitieterrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009657-bijdrage-aanwonenden-oostsingel-inzake-exercitieterrein.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009682-vng-ledenbrief-inzake-lachgas.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009686-voorzitter-veiligheidsregio-utrecht-inzake-aanwijzingsbesluit-uitzondering-markten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009686-voorzitter-veiligheidsregio-utrecht-inzake-aanwijzingsbesluit-uitzondering-markten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009684-voorzitter-veiligheidsregio-utrecht-inzake-noodverordening-covid-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009684-voorzitter-veiligheidsregio-utrecht-inzake-noodverordening-covid-19.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00505-raadsvoorstel-inzake-omgevingsvergunning-hoofdweg-149-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00505-raadsvoorstel-inzake-omgevingsvergunning-hoofdweg-149-zegveld.pdf
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55.  18-05-2020 
20.009720 Brief VNG inzake ledenraadpleging 
ivm uitstel ALV tot september 2020 

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

56.  18-05-2020 
20.009899 VNG Ledenbrief inzake Coronacrisis 
update nummer 8 

Voor kennisgeving aannemen 

57.  18-05-2020 
20.009834 Provincie Utrecht inzake 
toezichtbrief uitvoering van taken met 
betrekking tot omgevingsrecht 

Voor kennisgeving aannemen 

58.  19-05-2020 
Art. 42 vragen continurooster basisschool De 
Keerkring (Fractie Bakker) 

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

59.  19-05-2020 
20.009909 Zienswijze Dorpsplatform Harmelen 
inzake bestemmingsplan Ontsluiting 
Harmelerwaard 

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

60.  19-05-2020 
20.010064 Art 42 vragen Progressief Woerden 
inzake bouwen in het Groene Hart 

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

61.  20-05-2020 
20r.00500 Raadsvoorstel inzake vaststellen 
bestemmingsplan Barwoutswaarder achter 97 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

62.  20-05-2020 
20r.00533 Raadsvoorstel inzake beslissing op 
bezwaarschrift tegen vestiging voorkeursrecht 
Parallelweg West 

Doorgeleiden naar 
agendacommissie 

63.  20-05-2020 
20r.00528 RIB inzake beantwoording Art 42 
vragen Inwonersbelangen eenduidigheid van de 
besluiten 

Voor kennisgeving aannemen 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009720-brief-vng-inzake-ledenraadpleging-ivm-uitstel-alv-tot-september-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009720-brief-vng-inzake-ledenraadpleging-ivm-uitstel-alv-tot-september-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009899-vng-ledenbrief-inzake-coronacrisis-update-nummer-8.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009899-vng-ledenbrief-inzake-coronacrisis-update-nummer-8.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009834-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-uitvoering-van-taken-met-betrekking-tot-omgevingsrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009834-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-uitvoering-van-taken-met-betrekking-tot-omgevingsrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009834-provincie-utrecht-inzake-toezichtbrief-uitvoering-van-taken-met-betrekking-tot-omgevingsrecht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Art-42-vragen-continurooster-basisschool-De-Keerkring-Fractie-Bakker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/Art-42-vragen-continurooster-basisschool-De-Keerkring-Fractie-Bakker.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009909-zienswijze-dorpsplatform-harmelen-inzake-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009909-zienswijze-dorpsplatform-harmelen-inzake-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-009909-zienswijze-dorpsplatform-harmelen-inzake-bestemmingsplan-ontsluiting-harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-010064-artikel-42-vragen-progressief-woerden-inzake-bouwen-in-het-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-010064-artikel-42-vragen-progressief-woerden-inzake-bouwen-in-het-groene-hart.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00500-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-barwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00500-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-barwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00533-raadsvoorstel-inzake-beslissing-op-bezwaarschrift-tegen-vestiging-voorkeursrecht-parallelweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00533-raadsvoorstel-inzake-beslissing-op-bezwaarschrift-tegen-vestiging-voorkeursrecht-parallelweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00533-raadsvoorstel-inzake-beslissing-op-bezwaarschrift-tegen-vestiging-voorkeursrecht-parallelweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00528-rib-inzake-beantwoording-art-42-vragen-inwonersbelangen-eenduidigheid-van-de-besluiten.pdf
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