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T-001 mei 2020 Planning strategische herorientatie RIB Bolderdijk toezegging R 23-04-2020

Wethouder Bolderdijk zegt het volgende toe inzake de planning 

van de heroriëntatie:

• Op 18 mei biedt het college een raadsinformatiebrief aan inzake 

het participatietraject rond de heroriëntatie.

• Op 7 juli biedt het college de uitkomsten van de heroriëntatie aan 

de raad aan in een raadsinformatiebrief. 

• Het college biedt aan op 16 juli de raad een presentatie te geven 

over de uitkomsten en de scenario’s, waarbij inzicht wordt geboden 

in de cashflow.

• Op 2 september biedt het college een raadsvoorstel aan, 

waarover de raad op 10 en 17 september 2020 kan spreken.

loopt volgens planning toegevoegd

P-016 juni 2020 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel Bolderdijk begroting

Prognose voor de afronding van het beleidsplan was eind Q4 van 2019. Beleidsplan 

zou middels voorstel worden aangeboden aan de Raad. Wegens de bezuinigingen op 

de begroting is het noodzakelijk om de financiele paragraaf te herijken en opnieuw 

met de participatiegroep te bespreken. Het beleidsplan zal in april aan de raad 

worden aangeboden. Update 18/5: Beleidsplan is in de bestuurlijke route. Financiele 

gevolgen zijn opgenomen in de strategische herorientatie (taskforce IBOR)

programmabegroting 2017-2020 open

T-011 juni 2020
Aandachtspunten nieuwe DVO Oudewater-

Woerden
Becht toezegging PA 13-06-2019

Wethouder Becht zegt toe als aandachtspunten voor de nieuwe 

dienstverleningsovereenkomst mee te nemen: het beter in beeld 

hebben van mogelijke risico’s en helderheid over de 

kostenverdeling rond de investeringen in personeel.

Wordt meegenomen als aandachtspunt bij de gesprekken met Oudewater over een 

nieuwe DVO. Hierover heeft de raad in februari RIB  20R.00139 ontvangen. Het 

raadsvoorstel over de nieuwe DVO zal in mei worden aangeboden. Update 18/5 dit 

wordt meegenomen in het raadsvoorstel dat in juni naar de raad gaat.

open

T-411 juni 2020 Stand van zaken armoedebestrijding RIB Becht toezegging PA 16-10-2019

• Wethouder Becht zegt toe de raad een raadsinformatiebrief te 

sturen en een themabijeenkomst te organiseren over de stand van 

zaken rond armoedebestrijding

Op 17 oktober jl. is er een themabijeenkomst geweest over armoedebestrijding. Een 

raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond armoedebestrijding wordt in maart 

2020 aangeleverd. Omdat er m.b.t. dit onderwerp een aantal zaken op korte termijn 

veranderen, wordt dit gelijk meegenomen in de RIB. 

Update mei:: middels RIB 20R.00293: Vervolg integraal armoedebeleid en Samen 

Vooruit is uw raad geinformeerd over het onderwerp armoedebestrijding. 

Themabijeenkomst volgt op 11 juni.

open

T-015 juni 2020
Stand van zaken grote bouwprojecten en 

renovaties bij jaarstukken 2020
Bolderdijk toezegging R 11-07-2019

Wethouder Bolderdijk zegt toe bij de jaarstukken 2020 de raad te 

informeren over de stand van zaken, zowel financieel als in 

uitvoering, rond grootschalige bouwprojecten en renovaties, die 

over een bestuursperiode heen gaan.

open

M-38 juni 2020
Motie Niet gehonoreerde ambities 

voorjaarsnota 2020
Bolderdijk motie R 27-6-2019

• In de toekomst een onderbouwing voor de keuzes en een 

overzicht van de consequenties aan het raadsvoorstel junioverleg 

toe te voegen.

• De raad zo snel als mogelijk, maar in ieder geval voor de gehele 

begrotingscyclus (inclusief beeldvorming) dit overzicht toe te doen 

komen.

Dit zal, zoals gevraagd bij de voorjaarsnota/kadernota 2020 worden gerealiseerd
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/27-juni/20:00/motie-

niet-gehonoreerde-ambities.pdf
open

M-53 juni 2020 motie Ontwikkelen van tiny houses De Weger motie R 31-10-2019
Verzoekt het college om de belangstelling voor tiny houses te 

onderzoeken

Uodate 17/5 Onderzoek naar mogelijkheden Tiny Housing is in volle gang. Resultaten 

zullen eind Q2 2020 bekend zijn en op basis daarvan zal in juni een RIB aan de raad 

worden gezonden.

open

M-48 juni 2020 motie Activiteiten omtrent crematorium Bolderdijk motie R 31-10-2019

Verzoekt het college:

1. Te luisteren naar het geluid van vele inwoners en actief het 

gesprek met aanbieders van crematoria te blijven voeren;

2. De raad te informeren over wat er nodig is om de kans op 

vestiging van een crematorium in Woerden zo groot mogelijk te 

maken.

Termijn Q2-2020 voor uitvoering.Update 18/5 RIB volgt in juni 2020 open

M-49 juni 2020 motie Ecologisch bermbeheer Bolderdijk motie R 31-10-2019

Verzoekt het college:

1. De consequenties te onderzoeken van het kostenbewust en 

duurzaam afvoeren van het maaisel;

2. De gemeenteraad over de resultaten binnen een half jaar te 

informeren.

Q2-2020 Update 18/5 RIB volgt in juni 2020 open

T-409 juni 2020
Stand van zaken cameratoezicht- en 

bewaking
RIB Molkenboer toezegging PA 16-10-2019

• Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad in het eerste 

kwartaal een raadsinformatiebrief ontvangt over de stand van 

zaken rond cameratoezicht en -bewaking. 

De RIB 19R.00858 over de evaluatie van het cameratoezicht in Tournoysveld is in 

december aan de raad gezonden. Er volgt in februari een RIB over de evaluatie 

camaratoezicht Stationsomgeving.

Update: planning is niet gehaald i.v.m. werkzaamheden team OOV rond coronacrisis, 

nieuwe termijn volgt.

open

P-109 juni 2020
Motie tarieven buitensport: bespreekstuk 

harmonisatiemodel
raadsvoorstel Noorthoek motie R 02-10-2017

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s 

voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de kosten 

voor buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;

d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een keuze 

wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Komend jaar wordt er naar de onderlinge verhouding van de gebruikerstarieven 

gekeken, maar in totaal worden ze niet hoger. Komend jaar komen we tot een model 

zodat we om kunnen gaan met eventuele nadelige gevolgen van de aanpassing van 

de btw regeling. Tot 2021 staat er geen vervanging van kunstgrasvelden in de 

planning. Er zal in Q2 van 2020 een besluit genomen worden over de norm voor het 

toe te passen infill-materiaal.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2017/02-

oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-

sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf

open

M-39 juni 2020
Motie Evaluatie reconstructies openbare 

ruimte
Bolderdijk motie R 11-07-2019

Verzoekt het College:

1. Om na afronding van het project Slotenbuurt Zegveld een 

evaluatie op te starten om lessen te leren van dit project voor 

toekomstige projecten;

2. De raad te informeren over de uitkomsten van deze evaluatie;

3. Om aan de hand van de uitkomsten met de raad te spreken 

over hoe omgegaan kan worden met tegenvallers in projecten in 

de toekomst. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-

evaluatie-reconstructies-openbare-ruimte.pdf
open
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T-271 juni 2020 Uitgifte kavels Van Kempensingel raadsvoorstel Bolderdijk toezegging R 21-04-2016

Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal het 

college overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van Kempensingel. 

Dit is mede afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen 

Landgoed Bredius en Hofstede Batestein van het centrumgebied.

Er isnmiddels lijkt een oplossing in zicht en naar verwachting wordt de raad na het 

zomerreces geinformeerd. Uit RIB 19R.00743: "Op dit moment wordt een 

raadsvoorstel voorbereid om in te stemmen (een deel van) de opbrengsten van de te 

verkopen kavels direct grenzend aan het landgoed Bredius te gebruiken voor het 

opknappen en toegankelijker maken van het centrumgebied. Daarmee maken wij 

transparant welke kosten de gemeente én andere partijen in het gebied bijdragen."

Update april: het voorstel is in principe klaar. Op dit moment loopt er nog een laatste 

scan door financien ivm de discussies over financiele ombuigingen. De vewachting is 

dat het raadsvoorstel nu in juni op de agenda van de raad komt.

open

M-78 juni 2020
Motie Uitvoeringsmiddelen voor project 

'Veenweide in beweging'
RIB Bolderdijk motie R 4-12-2019

Verzoekt het college;

•	In gesprek te gaan met het Ministerie van LNV en provincie 

Utrecht om te onderzoeken of de in het klimaat- en energieakkoord 

genoemde middelen aangewend kunnen worden om het 

programma ‘Veenweide in Beweging’ een versnelling in de 

uitvoering te geven;

•	Hierbij samen op te trekken met andere relevante stakeholders in 

dit proces (vb. onze boeren, waterschap, eventuele andere lagere 

overheden en de gebiedsbeheerder van de Nieuwkoopse plassen)

Gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in verband met de Coronacrisis. Verwachting is om 

begin juni de RIB aan de gemeenteraad aan te bieden.
open

P-090 juni 2020 Kader Regionale Samenwerking raadsvoorstel Becht begroting PA 26-03-2020

Geconcludeerd wordt dat het raadsvoorstel niet rijp is voor 

besluitvorming en dient te worden aangepast. De commissie doet 

de volgende verzoeken:

-	Verzoek aan het college om een paragraaf aan de nota toe te 

voegen over de mogelijkheden van wijziging van de 

samenwerkingsrelatie (bij gewijzigde inzichten).

-	Verzoek aan het college om de paragraaf in het raadsvoorstel 

over ‘Wat willen we bereiken’ uit te breiden om de reeds 

beantwoorde technische vragen te integreren in de stukken. 

-	Verzoek aan de agendacommissie om een aangepast 

raadsvoorstel te betrekken bij het voorstel over keuzes over de 

waarden van Woerden en de Omgevingsvisie

open

M-82 juni 2020
Motie Extra onderzoek brug Woerden-

West
Noorthoek motie R 23-01-2020

verzoekt het college:

1. Om een gelijkwaardige beoordeling en brugkeuze door de Raad 

mogelijk te maken, wordt in de eindrapportage een overzichtelijke 

vergelijking geleverd van de 4 brugvarianten op basis van de in de 

Startnotitie genoemde opdracht (MKBA ). 

2. Regelmatig en controleerbaar een afweging te maken tussen te 

verwachten kosten, de extra tijd, het draagvlak onder omwonenden 

en ondernemers, de schadelijke milieu effecten en andere 

mogelijke zwaarwegende aspecten. Indien daaruit blijkt dat 

realisatie van deze Rembrandtbrugvariant niet reëel blijkt te zijn, 

het onderzoek te schorsen en aan de Raad een vervolgvoorstel 

voor te leggen. 

3. De Raad voorafgaand aan de bespreking van de definitieve 

rapportage in een technische sessie te informeren over het gebruik 

en de cijfers van het onderliggende verkeerskundig model en de 

uitwerking van de varianten op basis van de criteria van de 

startnotitie (MKBA).

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2020/23-

januari/20:00/motie-extra-onderzoek-

rembrandbrug-aangepast.pdf

open

M-50 juni 2020
motie Samen oplossingen bieden voor 

leren werken
Becht motie R 31-10-2019

Verzoekt het college:

1. In overleg met alle betrokken partijen, waaronder Ferm Werk en 

aanbieders, maar ook  de eigen organisatie, te zoeken naar 

mogelijkheden om initiatieven als het lantarenpalenproject 

duurzaam vorm te geven en te financieren;

2. Ferm Werk de opdracht te geven actief te zoeken naar 

mogelijkheden voor projecten waarin binnen regulier, noodzakelijk 

werk extra sociale doelstellingen worden gerealiseerd in lijn met de 

ambities van de raad op dit vlak.;

3. De concrete invulling en resultaten op punt 1 dit kalenderjaar te 

rapporteren aan de raad. Voor de invulling van de overige 

verzoeken ontvangt de raad graag uiterlijk Q2 2020 een 

rapportage.

We zijn in overleg met verschillende partijen om initiatieven zoals het 

lantarenpalenproject duurzaam vorm te geven en te financieren. In overleg met 

wethouder Bolderdijk en wethouder Becht ontvangt de raad in het eerste kwartaal 

over de concrete invulling hiervan een raadsinformatiebrief.

Update: in april wordt de voortgang op de motie Leren Werken aangeleverd aan de 

raad. Eind maart vindt namelijk nog een afrondend gesprek plaats met Cor Werkt 

Beter. 

Daarnaast verzoeken we Ferm Werk actief op zoek te gaan naar mogelijkheden voor 

projecten waarin extra sociale doelstellingen worden gerealiseerd. De raad ontvangt 

uiterlijk juni 2020 een rapportage over dit onderwerp. 

open

M-19 juli 2020
Motie Woningbouw Raadhuislaanlocatie 

Harmelen
De Weger R 28-03-2019

Verzoekt het college:

- Voor 2019 de prioriteit voor woningbouw in Harmelen te leggen 

bij de ontwikkeling van 20 kleine tot middelgrote 

koopappartementen op de Raadhuislaanlocatie.

- Bij de aanbesteding voor woningbouw aan de Raadhuislaan in 

Harmelen het actief betrekken van toekomstige bewoners door de 

ontwikkelaar en van de criteria te laten zijn.

- Het aanbestedingsproces voortvarend op te pakken conform het 

proces zoals gehanteerd bij de Mauritshof.

 Na het zomerreces wordt de raad dmv RIB een geïnformeerd over de stand van 

zaken.  Momenteel wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit geeft het ruimtelijk 

kader weer. Op 23 mei is deze met de omwonenden besproken. Op 24 juni vond een 

inloopbijeenkomst plaats in H20 te Harmelen waarin het concept beeldkwaliteitsplan 

goed is ontvangen. Daarnaast vinden de noodzakelijke onderzoeken plaats op het 

gebied van water, bodem en natuur, waaronder een bomeninventarisatie. Op het 

voorontwerpbestemmingsplan is één inspraakreactie ontvangen. De vaststelling van 

het bestemmingsplan door de raad is voorzien in het eerste kwartaal van 2020. 

Update 5-2-20: wordt tweede kwartaal. De vertraging is te wijten aan vertraging in 

een ander naastgelegen bestemmingsplan vanwege de stikstofproblematiek. Om het 

voor de omwonenden van het plan overzichtelijk te houden willen we in ieder geval de 

komende maanden beide plannen tegelijk op laten lopen. Update: 18-03-2020: op 11 

februari is in en informatie avond toegelicht dat de procedure van de raadhuis locatie 

vooruitloopt op de Willem Alexanderlaan en dat medio april het 

ontwerpbestemmingsplan in procedure gaat, gericht op vaststelling rond de zomer. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/21-

maart/20:00/motie-woningbouw-

raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf

open

2 van 5

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/motie-extra-onderzoek-rembrandbrug-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/motie-extra-onderzoek-rembrandbrug-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/motie-extra-onderzoek-rembrandbrug-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/23-januari/20:00/motie-extra-onderzoek-rembrandbrug-aangepast.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/21-maart/20:00/motie-woningbouw-raadhuislaanlocatie-harmelen-2.pdf


Langetermijnagenda Woerden 20-05-2020

M-51 juli 2020
motie Strategische heroriëntatie sociaal 

domein
Bolderdijk motie R 31-10-2019

Verzoekt het college:

1. Het Sociaal Domein mee te nemen in de Strategische 

heroriëntatie die in het najaar van 2019 van start zal gaan;

2. De raad te informeren indien de verwachtingen uit de Taskforce 

aan de hand van nieuw verkregen sturingsinformatie moeten 

worden bijgesteld;

3. Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om staand beleid 

te herzien dat niet direct leidt tot een verschuiving in de zorgvraag 

van Woerdense inwoners.

De uitvoering van de Strategische heroverweging sociaal domein loopt qua planning 

gelijk met de 'concernbrede' strategische heroverweging. De stappen die het sociaal 

domein vanuit dit concernbrede proces inzet zijn o.a.: actualisatie huidige taskforce 

inclusief minscenario, het onderzoeken van mogelijke nieuwe business cases en 

onderzoeken of er tijdelijke maatregelen zijn zoals vertraging van projecten of 

investeringen. Tot slot betrekken we waar dit past in de concernbrede planning 

maatschappelijke partners zoals NIO-leden en de participatieraad bij dit proces.  

Update 17/4 Zoals uit raadsvoorstel 20R.00137 op de raadsagenda van 23 april blijkt, 

wordt het sociaal domein volop meegenomen in de strategische herorientatie. Het 

betrekken van maatschappelijk partners vraagt ivm de corona-maatregelen extra 

aandacht.

open

M-79 juli 2020 Motie Strategische heroriëntatie raadsvoorstel Bolderdijk motie R 4-12-2019

Roept het college op:

-	Voor de maart-RIB de raad in een raadsvoorstel de keuzes voor 

de thema’s voor te leggen voor besluitvorming, met een 

voorkeursoptie en de longlist aan keuzemogelijkheden, met daarbij 

de motivatie voor de voorkeur van het college. 

-	Voor de maart-RIB de raad te informeren over de lijst van niet-

wettelijke taken (plus-lijst);

-	Voor het juni-overleg de raad de complete invulling (meerdere 

scenario’s en keuzemogelijkheden) voor te leggen; 

-	Daarbij aan te geven waar en waarom het college waarvoor 

kiest;

-	Ook opties aan te geven waar het college niet achter staat;

Raadsvoorstel 20R. 00137 is ingediend. open

P-202 juli 2020
Beleidsplannen wegen, gladheid en 

verlichting
Bolderdijk

De beheerplannen kunnen pas worden opgesteld zodra er beleid is opgesteld op alle 

onderdelen. Momenteel wordt gewerkt aan beleid OVL. Dit wordt gevolgd door beleid 

wegen en gladheid. Naar verwachting vindt dit plaats in het tweede kwartaal van 2020 

Update 18/5:  Beleidsplannen staan onder vergrootglas door strategische 

herorientatie. Aanpassingen van beleid noodzakelijk voor bijsturing.

open

T-416 juli 2020
Aanvulling overzicht 

onderhoudsbudgetten IBOR
Bolderdijk toezegging PA 17-10-2019

De heer Van Meijeren verzoekt om het overzicht van 

onderhoudsbudgetten IBOR (p. 107 programmabegroting) in 2020 

aan te vullen met eenzelfde overzicht van de afgelopen 2 

begrotingsjaren (vanaf de Taskforce) tot en met 2030. Wethouder 

Bolderdijk zegt toe dit te zullen onderzoeken en hierop nog terug te 

komen bij de raad.

Het overzicht wordt betrokken bij de taskforce IBOR in het kader van de strategische 

herorientatie en zal in die context bij de behandeling van de voorjaarsnota met de 

raad worden besproken. 

open

M-52 juli 2020
motie Meenemen brug wielerparkoers in 

voorjaarsoverleg
Noorthoek motie R 31-10-2019

Verzoekt het College:

1. De meest wenselijke oplossing mee te nemen in het 

voorjaarsoverleg en deze voor te leggen aan de raad ter 

prioritering;

2. Hierbij de raad ook te informeren over de mogelijkheden voor 

cofinanciering of bijdrage vanuit de vereniging of derden.

De motie 'meenemen brug wielerparkoers' wordt in de voorjaarsrapportage 

opgenomen.
open

M-01 juli 2020

motie Invloed strategische heroriëntatie 

op ondersteuning inwoners onder 

armoedegrens

Becht motie R 23-04-2020

verzoekt het college bij de voorgestelde ombuigingen te 

waarborgen dat de ombuigingen geen negatieve invloed hebben 

op de ondersteuning vanuit de gemeente op de participatie van de 

groep inwoners die onder de armoedegrens leeft.  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2020/23-

april/20:00/motie-invloed-strategische-

herorientatie-op-ondersteuning-inwoners-

onder-armoedegrens-1.pdf

toegevoegd

M-02 juli 2020
motie Integraal en Samen beoordelen 

effectiviteit Strategische Heroriëntatie
Bolderdijk motie R 23-04-2020

Verzoekt het college:

• de acht werkgroepen/taskforces opdracht te geven om de 

effectiviteit en positieve en/of negatieve impact van de bezuiniging 

per thema integraal te beoordelen

• de uit te werken scenario’s ter besluitvorming voor te leggen aan 

de raad met een onderbouwing (efficiency en effectiviteit/impact) 

welke (combinatie van) thema’s de meest verantwoorde en minst 

nadelige keuzes zijn

• in de planning te zoeken naar mogelijkheden voor maximale 

raadpleging van deskundigen (deelnemers van de 

rondetafelgesprekken alsook relevante organisaties), voorafgaand 

aan de besluitvorming, om hiermee het draagvlak te 

maximaliseren en een voorstel te doen gebaseerd op de laatste 

praktijkinzichten. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2020/23-

april/20:00/moie-integraal-en-samen-

beoordelen-effectiviteit-strategische-

herorientatie.pdf

toegevoegd

T-012 september 2020 Afgevallen scenario's Wagenstraat raadsvoorstel Becht toezegging R 27-6-2019

Wethouder Becht zegt toe de raad te informeren over scenario’s te 

delen die ‘gesneuveld’ zijn bij de keuze voor de voor te leggen 

scenario’s aan de raad.

De raad heeft is geinformeerd over de stand van zaken met RIB 20R.00325: "… De 

scenario’s, inclusief de afgevallen scenario’s en het 0-scenario, worden na de zomer 

gedeeld met de samenleving en gemeenteraad…."

open

M-15 september 2020
Motie afwegingscriteria 

onderzoekslocaties schuifruimte
raadsvoorstel Noorthoek motie R 07-03-2019 zie motie

De criteria zullen worden meegenomen bij het opstellen van het integrale 

afwegingskader voor alle locaties. De termijn voor het indienen van reacties loopt tot 

15 januari 2020. De reacties worden dan verwerkt en betrokken bij het advies van het 

college voor de keuze van locaties. Update 12/5 Deze acties zijn op tijd doorlopen, in 

verband met de omstandigheden wordt besluitvorming in de gemeenteraad voorzien 

voor het derde kwartaal 2020.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/07-

maart/20:00/gewijzigd-motie-

afwegingscriteria-schuifruimte-voor-

woerdense-bedrijven.pdf

open

M-17 september 2020
Moties toevoegen onderzoekslocaties Van 

Ooijen en Werklint schuifruimte
Noorthoek R 07-03-2019

Verzoekt het College:

1. De locaties Van Ooijen en Werklint,  mee te nemen in het 

onderzoek en waar nodig voorkeursrecht te vestigen;

2. Deze locatie op identieke wijze aan de reeds benoemde 3 

locaties te onderzoeken;

3. Voor de omwonenden van deze locatie zo snel mogelijk een 

informatiebijeenkomst te organiseren;

4. Omwonenden en andere belanghebbenden actief te betrekken 

bij het onderzoek en de mogelijkheden om nadelen te verminderen 

en/of compenseren;

5. Het resultaat van het onderzoek voor te leggen aan de 

gemeenteraad voor besluitvorming.

Beide locaties worden meegenomen in het haalbaarheidsonderzoek dat nu loopt. De 

eerste bewonersavond heeft op 26 maart jl. plaatsgevonden. Na de zomer volgt de 

tweede bewonersavond. De termijn voor het indienen van reacties loopt tot 15 januari 

2020. De reacties worden dan verwerkt en betrokken bij het advies van het college 

voor de keuze van locaties. Update 12/5 Deze acties zijn op tijd doorlopen, in verband 

met de omstandigheden wordt besluitvorming in de gemeenteraad voorzien voor het 

derde kwartaal 2020.   

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/07-

maart/20:00/motie-toevoeging-zoeklocatie-

schuifruimte-voor-woerdense-bedrijven-van-

ooijen-1.pdf

open

3 van 5
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T-410 september 2020 Stand van zaken Beschermd Wonen RIB De Weger toezegging PA 16-10-2019

• Wethouder De Weger zegt toe in het voorjaar van 2020 de raad 

te informeren middels een raadsinformatiebrief of een 

themabijeenkomst over Beschermd Wonen

In september 2020 wordt de raad geinformeerd over het thema Beschermd Wonen. open

M-40 september 2020
Motie eenrichtingsverkeer in 

meerjarenverkeersplan
Noorthoek motie R 11-07-2019

Verzoekt het college:

Bij het uitwerken van het MVP het instellen van 

eenrichtingsverkeer als een serieuze optie mee te nemen en de 

raad kennis te laten nemen van de afwegingen hieromtrent.

Update 18/5: motie is opgenomen in prohect Toekomstig wegennet 2030. In juli 2020 

volgt een raadspresentatie over het MVP en de maatregelen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/11-juli/20:00/motie-

eenrichtingsverkeer.pdf
open

M-75 september 2020
Motie waarborging zorgfuncties op 

ziekenhuislocatie
Noorthoek motie R 14-11-2019

1. In gesprek te blijven met het St. Antonius over de zorgvisie en 

daarmee het passende zorgaanbod voor de locatie Woerden;

2. Hierin de behoefte van Woerden aan minimaal een volwaardige 

polikliniek, een vorm van spoedeisende zorg, huisartsenzorg ook 

in de avonden en het weekend, brede diagnostiek, een 

apotheekfunctie die ook in de avonden en het weekend 

beschikbaar is, ruimte voor het Daan Theeuwes Centrum en de St. 

Maartenskliniek, het zorghotel en ouderen-zorgwoningen, voor het 

voetlicht te brengen;

3. Bij de besprekingen met het Antonius ook de mogelijkheden 

voor alternatieve aanbieders mee te nemen die het zorgaanbod 

willen en kunnen uitbreiden en versterken;

4. De plannen over de ruimtelijke ontwikkelingen met het St. 

Antonius pas dan verder te behandelen als de zorgvisie gereed is 

en op instemming van de Woerdense raad kan rekenen. 

Afhankelijk hiervan kunnen de plannen over de ruimtelijke 

ontwikkelingen geconcretiseerd worden.

5. De gemeenteraad over de voortgang en voorgenomen 

besluitvorming te informeren en bij voorziene afwijking van de 

voorwaarden in deze motie richtinggevend te laten besluiten.

In lijn met de motie is het college in gesprek met het ziekenhuis, aanbieders van 

verpleeghuiszorg, zorgpension, wijkverpleegkundige zorg, huisartsen, GGZ en 

gemeenten  over de visie op de toekomst van de zorg en het daarbij passende 

aanbod in Woerden. Het doel is een gezamenlijke visie in januari 2020 te 

presenteren. Update januari 2020: geen wijzigingen in status. Gesprekken over 

zorgvraag zijn gaande en pas als de Raad daarover gesproken heeft, we streven 

ernaar dat dat in maart kan gebeuren, dan worden de gesprekken over de ruimtelijke 

ontwikkeling opgestart.

Update mei 2020: Op 10 maart is een bijeenkomst geweest van de hiernaast 

genoemde partners waarin een gezamenlijke visie (ZorgSamen) is besproken met de 

woordvoerders zorg van de raadsfracties. Daarnaast was op 1 april  een bijeenkomst 

voor de raadsfracties gepland van (alleen) Antonius over de toekomst van de 

ziekenhuiszorg. Vanwege de Coronacrisis is die bijeenkomst uitgesteld.

Pas als die bijeenkomst heeft plaatsgevonden ontstaat een compleet beeld van de 

toekomstige zorg, de gezamenlijke zorg en die van Antonius. 

Daarna komt het college met een raadsvoorstel over het vervolg van de behandeling 

van ruimtelijke plannen.

Verwachting is dat in september de raad over de voortgang geinformeerd wordt. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/14-

november/20:00/motie-waarborging-

zorgfuncties-op-ziekenhuislocatie.pdf 

open

T-413 september 2020 Stikstofproblematiek i.r.t. woningbouw RIB De Weger toezegging PA 17-10-2019

Wethouder de Weger zegt toe, wanneer de ontwikkelingen inzake 

de stikstofproblematiek in relatie tot woningbouw in kaart zijn 

gebracht, de raad hierover in een raadsinformatiebrief te zullen 

informeren. 

Update 18/5: op dit moment wordt nog gewacht op informatie vanuit de provincie over 

de gebiedsgerichte aanpak stikstof en informatie vanuit de ODRU over de regels 

stikstof woningbouw. Deze info vormt de basis van de RIB. Tot op heden zijn er 

binnen de gemeente geen woningbouwprojecten met een stikstofproblem. Voorstel is 

om de RIB te verplaatsen naar Q3

open

M-34 september 2020
Motie verkeerssituatie in de Nieuwstraat 

in parkeerbeleid’ 
Noorthoek motie R 27-6-2019

1. De parkeersituatie in de Nieuwsstraat specifiek aandacht te 

geven in het op te stellen Parkeerbeleid en hierbij rekening te 

houden met het karakter van dit winkelgebied, waar klanten veelal 

kort parkeren voor hun winkelbezoek, en gebruik maken van 

afhaal-, laad- en losmogelijkheden.

2. Het voorstel voor het parkeerbeleid dat hier gevoerd gaat 

worden tot stand te laten komen in overleg met bewoners en 

ondernemers in de nabijheid van dit gebied.

3. In het op te stellen parkeerbeleid de mogelijkheden te 

onderzoeken om vergunninghouders in de binnenstad – vooral op 

plekken waar bewoners en bezoeker concurreren om ruimte - 

meer van de parkeergarages gebruik te laten maken. Bijvoorbeeld 

door een gereduceerd tarief aan te bieden voor een vergunning die 

recht geeft op parkeren in de parkeergarages.

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het parkeerbeleid. Deze 

uitwerking gaat vanaf september van start

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/27-juni/20:00/motie-

verkeerssituatie-in-de-nieuwstraat-in-

parkeerbeleid-aangepast.pdf

open

M-47 september 2020 motie Verlichting zebrapaden Bolderdijk motie R 31-10-2019

Verzoekt het college:

1. Te onderzoeken of de methodiek met L-masten en LED 

verlichting die in Bodegraven-Reeuwijk gebruikt is (of een 

vergelijkbaar alternatief) ook in de gemeente Woerden toegepast 

kan worden op de voetgangersoversteekplaatsen;

2. Dit uit te werken en te rapporteren aan de raad gelijktijdig met 

het MVP.

Motie wordt meegenomen in het op te stellen beleid voor openbare verlichting. 

Tevens wordt de nadrukkelijk de link gelegd met de verkeersvisie en het op te stellen 

MVP. Termijn Q3-2020

open

M-41 oktober 2020
Motie heldere afspraken over 

parkeernorm in parkeerbeleid
Noorthoek motie R 11-07-2019

Verzoekt het college

1. In het op te stellen parkeerbeleid de toepassing van de lagere 

parkeernorm verder uit te werken;

2. Bij de vaststelling van bestemmingsplannen met een lagere 

parkeernorm door de initiatiefnemer te laten onderbouwen op 

welke wijze inzet van duurzame mobiliteit bruikbaar en 

toekomstbestendig is, en van hoeveel parkeerplaatsen voor auto’s 

daarom kan worden afgezien.

Dit wordt meegenomen in het nieuwe parkeerbeleid (Q2 2020). Update 18/5: kaders 

voor het parkeerbeleid zijn vastgesteldConform raadsinformatiebrief wordt oplevering 

partkeerbeleid uitgesteld tot zeker njaar 2020. Wegens RIVM-richtlijnen kan er 

beperkt geparticipeerd worden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/11-

juli/20:00/motie-heldere-afspraken-over-

parkeernorm.pdf

open

M-81 oktober 2020
Motie Groene en bloeiende uitstraling 

buitenruimten rondom De Pionier
RIB De Weger motie R 18-12-2019

Verzoekt het college:

1.	Bij de bouw van het woongebouw en de aanleg van de 

buitenruimten extra aandacht te geven aan een natuurvriendelijke, 

groene en bloeiende uitstraling; 

2.	Bij de bouw van het woongebouw aandacht te geven aan 

natuurinclusief bouwen en dus te zorgen voor nestgelegenheid 

voor o.a. vogels en insecten;

3.	Bij de aanleg van de parkeerplaatsen een open/groene 

bestrating toe te passen;

4.	De gemeenteraad, voor aanvang van de bouwwerkzaamheden, 

te informeren hoe het college aan deze onderwerpen invulling gaat 

geven.

In de komende maanden gaan we aan de slag met de inrichtingsplannen voor de 

binnentuin en de openbare ruimte. De aanvang van de bouwwerkzaamheden staat 

gepland voor april. In april zullen we de raad informeren op welke manier er gevolg is 

gegeven aan de motie. 

Update: uitvoering van de motie is vertraagd doordat de bouwwerkzaamheden 

vertraagd zijn. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State. Verwachting is dat de 

bouwewerkzaamheden niet eerder dan het najaar gaan starten. Zodra meer bekend 

is, wordt de raad daarover geinformeerd. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/18-

december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-

vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-

zegveld.pdf

open

T-417 oktober 2020
Europese, landelijke en provinciale 

subsidies
themabijeenkomst Bolderdijk RIB 7-4-2020

N.a.v. RIB 20r.00371 inzake de beantwoording van vragen van CDA inzake het 

binnenhalen van subsidies. Nader in te plannen.
open

4 van 5
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M-74 november 2020
Inzet natuurinclusief en klimaatbestendig 

bij ontwikkeling Snellerpoort
De Weger motie R 19-12-2018

1. Bij de invulling van de bouwvelden natuurinclusief bouwen de 

ambitie te laten zijn.

2. Voor eventuele meerkosten, die voor natuurinclusief bouwen 

gemaakt moeten worden ten opzichte van traditionele bouw, in te 

zetten op het verkrijgen van subsidie, bijvoorbeeld vanuit het 

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

3. Een klimaatrobuuste en ecologisch slim ingerichte openbare 

ruimte de ambitie te laten zijn.

Deze motie wordt meegenomen bij de uitwerking van het ambitiedocument 

Snellerpoort naar bestemmingsplan.  Naar verwachting wordt het bestemmingsplan 

najaar 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.(planning afhankelijk van 

hoeveelheid zienswijzen)
open

M-73 november 2020
Mobiliteitsinzet bij ontwikkeling 

Snellerpoort
De Weger motie R 19-12-2018

1. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort ervoor te zorgen dat het 

vanaf de eerste oplevering van woningen mogelijk is om vanuit de 

wijk zo gemakkelijk mogelijk naar het station te fietsen en te 

wandelen;

2. De uitwerking en financiering van een toekomstige 

verkeerssituatie op de Steinhagenseweg waarbij auto- en 

fietsverkeer elkaar gescheiden kan passeren op de kortst 

mogelijke termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de raad;

3. In de uitwerking van de visie op de Poort van Woerden de 

mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang te 

geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij Snellerpoort;

4. De ontwikkeling van Snellerpoort zo vorm te geven dat het 

gebruik van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar 

vervoer, fiets en deelauto gebruik wordt gestimuleerd, en het bezit 

en gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd;

5. Daarvoor benodigde afwijkingen van geldend parkeerbeleid c.q. 

parkeernormen mogelijk te maken in vigerende en op te stellen 

bestemmingsplannen.

 Ad1) Het Jan Ruijspad is in juni geopend. Dit is een fiets- en wandelpad tussen het 

station en Roche (westkant Snellerpoort)  

Ad 2): het raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg/ Beneluxlaan 

(19R.00932) is op 12 maart 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Momenteel wordt 

de oversteek ruimtelijk en financieel verder uitgewerkt. Naar verwachting is dit in Q3 

2020 gereed. 

Ad 3): In Q4 2019 is gestart met het opstellen van de stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied. De mogelijkheid voor een extra toegang naar de perrons aan de kant 

van Snellerpoort wordt hierbij verkend. 

Ad 4) en 5): Deze onderwerpen worden meegenomen bij de uitwerking van het 

ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Naar verwachting wordt het 

bestemmingsplan najaar 2020 aan de gemeenteraad aangeboden.(planning 

afhankelijk van hoeveelheid zienswijzen)

open

T-372 december 2020 Renovatie gemeentehuis RIB Bolderdijk C 21-11-2017
- Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond de 

verbouwing van het stadhuis op te zullen stellen.

De raad heeft in februari RIB 20R.00051 ontvangen over de stand van zaken van het 

juridisch traject en die een vooruitblik op het verdere traject bevat.Het valt niet te 

verwachten dat het gehele traject voor het einde van het jaar zal zijn afgerond.

open

T-391 geen termijn Evaluatie aanpak teckelfokkerijen Bolderdijk R 20-09-2018

De wethouder zegt toe dat de raad nog wordt geinformeerd over 

de keuze voor bestuursdwang, de evaluatie van het 

dierenwelzijnsbeleid en genomen maatregelen n.a.v. deze casus.

In een Rib zal de raad worden geinformeerd over de uitkomst van de evaluatie met 

de NVWA, politie, gemeente en ODRU en zal er ingegaan worden op de keuze ‘’last 

onder dwangsom’’ dan wel ‘’bestuursdwang’’ en het dierenwelzijnsbeleid. Omdat het 

strafrechtelijk onderzoek van de NVWA nog niet is afgerond heeft er ook nog geen 

evaluatie kunnen plaatsvinden. Pas daarna kan de gemeenteraad door middel van 

een Raadsinformatiebrief worden geinformeerd.

open

M-03 geen termijn
Motie Financieel gelijk optrekken 

(Harmelerwaard)
Noorthoek motie R 23-04-2020

Verzoekt het college om opnieuw met Gedeputeerde Staten in 

gesprek te gaan en hun te wijzen op het door hun gevoerde beleid 

en te zorgen dat zij ook meer financieel bijdragen in de bouw van 

de brug gezien de historie en de toekomst voor de veilige 

verkeersafwikkeling van alle verkeersdeelnemers in de 

Harmelerwaard.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2020/23-

april/20:00/motie-financieel-gelijk-optrekken-

1.pdf

open

M-76 geen termijn Motie Weteringzone Noorthoek motie R 14-11-2019

Verzoek het college: 

- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te 

houden met de omgeving als bijzonder historisch lint en het 

landschappelijke karakter van de woonbuurt en wandel/vaarroute. 

- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in lijn 

te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit gebied.

- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de 

verdere uitwerking van de weteringzone. 

Komt aan de orde tijdens de verdere uitwerking, op het moment dat er concrete 

initiatieven zijn voor transformatie in de Weteringzone. Termijn is nog onbekend. 

Waarschijnlijk niet eerder dan tweede helft 2020.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergadering

en/Gemeenteraad/2019/14-

november/20:00/motie-weteringzone.pdf
open

M-54 geen termijn motie Woerdense motiemarkt De Weger motie R 31-10-2019

Verzoek aan griffie: Alle voorbereidingen te treffen om een 

dergelijke motiemarkt vanaf 2021 in te voeren als instrument bij 

aanvang van de begrotingscyclus (1ste kwartaal).

Verzoek aan college: De raad te informeren over voortgang in de 

uitvoering van de ambities omtrent inwonersparticipatie zoals 

beschreven in paragraaf 5 van de programmabegroting. 

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

M-20 geen termijn

Motie ‘Kritisch volgen 

gemeenschappelijke regeling 

recreatieschap Stichtse Groenlanden’

Molkenboer motie R 26-09-2019

• De ontwikkelingen van RMN en SG kritisch te volgen en de raad 

te informeren over de ontwikkelingen; 

• In lijn met het coalitieakkoord de gemeenschappelijke regeling 

Recreatieschap Stichtse Groenlanden kritisch te bekijken en te 

evalueren. Onderdeel van de evaluatie is het uitzoeken wat de 

kosten en baten zijn van de GR, specifiek in het licht van de 

bijdrage die de ondernemers leveren aan de 2 Woerdense 

recreatiegebieden.

De raad wordt (intensief) betrokken bij de ontwikkelingen bij het Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden en Recreatie Midden Nederland. Recent zijn de uitgangspunten 

voor de begroting RS SGL en het investeringsprogramma Recreatieschap SGL 2019-

2022  gedeeld met de raad. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2019/26-

september/20:00/motie-kritisch-beoordelen-

gr-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf

open
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