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nr maand aanlevering onderwerp middel portefeuille 

houder

bron bron datum tekst toezegging status link gewijzigd

P-208 maart-20 Meerjaren 

ontwikkelagenda 

cultuur en integraal 

cultuurbeleid de 

Creatieve Stad

raadsinformatiebri

ef

Becht begroting Programma 

4.1.1.1.

"Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda 

Cultuur 2021-2024." - ingang is 1-1-2021

en

[voorheen P-209] "Aan de raad voorleggen van een voorstel 

over geactualiseerd integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; 

Kunst, Cultuur & Creatief Vermogen 2021- 2024, als vervolg 

op de evaluatie en het participatieproces dat startte in 2019." 

"Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe 

kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn 

dorpen stimuleert."

17/09: De raad is d.m.v. RIB: 20R.00046 en 20R.00136 geinformeerd over dit onderwerp. 

De besluitvorming vindt plaats na de strategische herorientatie. Update 20-10 aanlevering 

raad Q1 2021. 

Update december: De bestuurlijke besluitvorming over het Cultuurmanifest zal in Q1 2021 

plaatsvinden, liefst in samenhang met geactualiseerde meerjarenafspraken met de C5. 

Besluitvorming was uitgesteld in verband met de heroriëntatie. Onder normale 

omstandigheden hadden culturele instellingen simultaan aan een meerjarenplan gewerkt. 

Door de impact van corona kon dat niet. Afhankelijk van de tijd die hiervoor nodig is zal het 

manifest, incl. meerjarenplannen voor de C5 waarschijnlijk maart 2021 worden 

aangeboden.

Update februari 2021: behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de Politieke 

Avond van 1 april.

Update maart 2021: behandeling van het raadsvoorstel is voorzien voor de Politieke Avond 

van 15 april.

Update april: Op 22 april neemt de raad een besluit over de vaststelling van het Cultureel 

Manifest. 

Het bleek niet haalbaar om het Cultureel Manifest en de meerjarenafspraken simultaan aan 

te bieden aan het college.  De meerjarenplannen van de C5 zullen worden vastgesteld in 

het najaar van 2021, als zij hun subsidieaanvraag voor 2022 hebben ingediend. De raad zal 

in het najaar van 2021 (december) worden geïnformeerd met een RIB hoe de culturele 

instellingen het Cultureel Manifest naar hun activiteiten hebben vertaald. 

open

P-202 juli-20 Beleidsplannen 

wegen, gladheid en 

verlichting

raadsvoorstel De Regt begroting Programma 

2.5.1.2.

PB 2.5.1.2.: "Beleidsplan verharding om Taskforce 

kwaliteitsverhouding B/C wordt in Q2 vastgesteld door Raad."

PB 2.5.2.2: "Inzichtelijk maken welke lichtpunten conform het 

nieuwe beleid (vaststelling door raad Q4 2019) verwijderd 

mogen worden."

gevolgd door beleid wegen en gladheid. Naar verwachting vindt dit plaats in het tweede 

kwartaal van 2020 

Update 01-07: volgt na besluitvorming SH. 

Update 20-10 RIB wordt in december aangeleverd.

Update november:: RIB volgt nadat gevolgen van SH verwerkt zijn. Verwachting is januari 

2021 naar de gemeenteraad.  

Update januari: gevolgen SH zijn inmiddels verwerkt in MOP. Wegens aftreden van 

wethouder en de daarop volgende portefeuillewisseling is extra overleg benodigd. 

Update maart: termijn wordt Q3

Update mei: conform termijn. In het derde kwartaal komt er een raadsvoorstel.

Update griffie (8/7): Het raadsvoorstel  openbare verlichting is toegevoegd aan de doorkijk 

van de agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september. 

Griffie (8/10): De planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan. 

Update 20/10: wordt meegenomen in Beleid OVL. Themasessie college gepland op 26/10, 

daarna themasessie raad. Hier is nog geen datum voor.

open

M-39 september-20 Motie Evaluatie 

reconstructies 

openbare ruimte

raadsinformatiebri

ef

De Regt motie R 11-07-2019 Verzoekt het College:

1. Om na afronding van het project Slotenbuurt Zegveld een 

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

toekomstige projecten;

2. De raad te informeren over de uitkomsten van deze 

evaluatie;

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

over hoe omgegaan kan worden met tegenvallers in projecten 

in de toekomst. 

Update 07/07: De evaluatie zal worden opgestart na afronding van het jaarrekeningtraject 

en zal naar verwachting in september/oktober gereed zijn. 

Update 16-10 t.g.v. een andere prioritering wordt dit uitgesteld tot december. 

Update januari : wordt maart 2021.

Update maart: termijn wordt aangepast Q2. Dit punt wordt in combinatie met de MOP 

opgepakt

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2019/

11-juli/20:00/motie-

evaluatie-reconstructies-

openbare-ruimte.pdf

open

M-47 september-20 motie Verlichting 

zebrapaden

raadsvoorstel De Regt motie R 31-10-2019 Verzoekt het college:

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

verlichting die in Bodegraven-Reeuwijk gebruikt is (of een 

vergelijkbaar alternatief) ook in de gemeente Woerden 

toegepast kan worden op de voetgangersoversteekplaatsen;

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

met het MVP.

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

wordt de nadrukkelijk de link gelegd met de verkeersvisie en het op te stellen MVP. Termijn 

Q3-2020

PA 28-10-2020: Wethouder Bolderdijk zegt voor het tweede kwartaal van 2021 een 

Verlichtingsplan toe; 

Update januari: termijn wordt juni

Griffie (5/3): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli  

Update april: de motie hangt samen met het beleidsplan Openbare verlichting. Dit 

beleidsplan wordt in Q3 aangeleverd. Deze vertraging is veroorzaakt door 

capaciteitsgebrek/uitval binnen het cluster beleid

Update juni: Het raadsvoorstel openbare verlichting is toegevoegd aan de doorkijk van de 

agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt 

samen met M-98 en P-231.

Update griffie (17/9): Planning is niet gehaald. 

open
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P-109 september-20 Motie tarieven 

buitensport: 

bespreekstuk 

harmonisatiemodel

raadsvoorstel Noorthoek motie R 02-10-2017 "c. in januari een raadsvoorstel met een drietal tariefscenario’s 

voor te leggen waaronder een voorkeursscenario waarin de 

kosten voor buitensportverenigingen de komende jaren niet 

stijgen;

d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een 

keuze wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

Update 14/9: Afgelopen jaar is gewerkt aan de herijking van de tarieven voor de 

buitensport. Kostprijzen van de verschillende typen accommodaties zijn aan veranderingen 

onderhevig. Bij de ene accommodatie is dit sterker dan bij de andere. In dit kader wilden we 

voor de zomervakantie met verenigngen de uitkomsten bespreken en input ophalen voor 

het vervolg. Door de corona-crisis zijn zowel gemeente als sportclubs echter druk doende 

met het opnieuw organiseren van het sportaanbod en alle financiële gevolgen. Het 

herijkingstraject raakt mogelijk ook de keuzes die gemaakt zullen moeten worden in het 

kader van de Strategische Heroriëntatie. Daarom wordt dit traject voorlopig opgeschort. 

Update 15-10: Het traject wordt opgepakt in 2021; het raadsvoorstel zal in mei 2021 

worden aangeboden.

Update 5-3: Behandeling is voorzien voor Politieke Avond van 3 juni

Griffie (10/5) Behandeling blijkt niet mogelijk op 3 juni. We zijn in afwachting van een 

nieuwe planning.

Update juni 2021: Gezien de gevolgen van de coronapandemie voor de sportverenigingen 

willen we nu geen ingrijpende voorstellen doen. We krijgen wel veel vragen van 

sportverenigingen over de mogelijkheden voor LED-verlichting. We onderzoeken of hier 

kansen liggen. Update over stand van zaken in Q4 2021.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2

017/02-

oktober/20:30/motie-

proces-besluitvorming-

sporttarievenherijking-

en-infillkeuze-1.pdf

open

M-81 oktober-20 Motie Groene en 

bloeiende uitstraling 

buitenruimten 

rondom De Pionier

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 18-12-2019 Verzoekt het college:

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

buitenruimten extra aandacht te geven aan een 

natuurvriendelijke, groene en bloeiende uitstraling; 

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

natuurinclusief bouwen en dus te zorgen voor 

nestgelegenheid voor o.a. vogels en insecten;

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

bestrating toe te passen;

4.	De gemeenteraad, voor aanvang van de 

bouwwerkzaamheden, te informeren hoe het college aan deze 

onderwerpen invulling gaat geven.

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

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

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

de motie. 

Update: uitvoering van de motie is vertraagd doordat de bouwwerkzaamheden vertraagd 

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

bouwwerkzaamheden niet eerder dan het najaar gaan starten. Zodra meer bekend is, 

wordt de raad daarover geinformeerd. 

Update 13 januari 2021: De zitting bij de raad van State is begin februari 2021 gepland 

(mits a.g.v. de lockdown geen nieuw uitstel optreedt). Naar verwachting zullen de 

bouwwerkzaamheden na de zomer op zijn vroegst starten (e.e.a. ook afhankelijk van 

uitkomst zitting). Daaraan voorafgaand wordt de raad geïnformeerd op welke manier gevolg 

is gegeven aan de motie. 

Update 9 februari 2021: Zitting heeft plaatsgevonden op 3 februari. Uitspraak wordt circa 

zes weken later (medio maart) verwacht. 

Update 12 april 2021: De Raad van State heeft aangegeven de termijn voor de uitspraak 

met nog eens 6 weken te verlengen. Uitspraak wordt nu begin mei verwacht.

Update mei: afhandeling volgt in Q3. 

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2

019/18-

december/20:00/raad

svoorstel-19r-00811-

vaststellen-

bestemmingsplan-de-

pionier-in-zegveld.pdf

open

M-86 oktober-20 Motie Grip op 

geldstromen 

grondexploitatie

raadsinformatiebri

ef

De Regt motie R 25-06-2020 Verzoekt het college:

A. Ten aanzien van de MPG

1. in de MPG jaarlijks helder en overzichtelijk te maken welke besluiten 

genomen zijn en wat de financiële consequentie is van die besluiten op de 

grondexploitatie. 

B. Ten aanzien van kaderstellende rol bij raadsvoorstellen, voor oktober 2020 

een raadsvoorstel in te brengen waarin het college

1. aangeeft hoe het in de toekomst de raad de mogelijkheid biedt om zijn 

kaderstellende rol bij raadsvoorstellen over ruimtelijke vraagstukken - ook ten 

aanzien van de financiële consequenties- te kunnen invullen door de ambities in 

het voorstel te vertalen naar de consequenties voor de financiële gezondheid 

van de gemeente;

2. de raad een voorstel doet voor een minimaal jaarlijkse positieve financiële 

bijdrage van het grondbedrijf;

3. de raad informeert over hoe het college stuurt op de beheersing van de 

plankosten, welke beoordelingscriteria het hanteert bij de besluitvorming over 

aanpassing van de plankosten en welk proces van besluitvorming daarbij 

gevolgd wordt.

C. Ten aanzien van de bijdrage verbetering financiële gezondheid van de 

gemeente

1. Een globale verkenning te starten naar de mogelijkheden binnen de 

ruimtelijke ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de 

financiële gezondheid van de gemeente. Tevens een inschatting te maken van 

de haalbaarheid van deze alternatieven;

2. De effecten van de haalbare mogelijkheden voor de ambities ten aanzien van 

woningbouw en ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen. Evenals de effecten 

van deze mogelijkheden op de netto cash flow als gevolg van hogere 

opbrengsten en lagere uitgaven, en de gevolgen voor het exploitatie resultaat 

voor de komende 10 jaar;

3. Deze globale verkenning van mogelijkheden inclusief de effecten op de 

ambitie, het resultaat en de cash flow separaat van de Begroting einde van dit 

jaar aan de raad voor te leggen. 

Update maart:

Er heeft overdracht naar drie bestuurders plaatsgevonden in de afgelopen periode. De 

motie wordt verder opgepakt en wij zijn aan het zoeken naar afstemming om te komen tot 

effieciënte uitvoering.   

Update april 2021: Aan de motie wordt invulling gegeven door middel van de nota 

grondbeleid.  Update mei 2021: directie zal in afstemming met de pfh invulling geven van 

de motie. 

Update juni 2021: Zie toezegging van wethouder Noorthoek over financiële verkenning 

Poort van Woerden. In dit najaar wordt de raad in een besloten sessie met een RIB een 

gesprek gevoerd waarmee de motie grip op grex ook in de volledigheid wordt besproken. 

Een gedeelte van de motie grip op GreX is reeds meegenomen in MPG.

Update griffie (17/9): Deze bijeenkomst is toegevoegd aan de doorkijk van de 

agendacommissie voor 18 november. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

25-juni/20:00/motie-

grip-op-geldstromen-

grondexploitaties.pdf

open
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P-211 november-20 Archeologisch beleid 

+ onderzoeksagenda 

raadsvoorstel De Weger begroting Programma 

4.8.4.

"Geactualiseerd archeologisch beleid en onderzoeksagenda. 

Q4 door gemeenteraad vastgesteld."

De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de actualisatie. De provincie is 

verzocht de subsidietoezegging met een half jaar te verlengen. Het geactualiseerd beleid 

zal in Q2 2021 (mei) aan de raad worden aangeboden voor behandeling in juni.

Griffie (10/5): Het raadsvoorstel is vooralsnog niet aangeboden. Behandeling is voorzien 

voor de Politieke Avond van 2 of 18 september.

Update 21/05: De coronamaatregelen belemmeren de voortgang van de actualisatie. De 

provincie is verzocht de subsidietoezegging met een half jaar te verlengen. Het 

geactualiseerd beleid zal in Q4 2021 (oktober) aan de raad worden aangeboden voor 

behandeling in november.

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling tijdens de Politieke Avond van 11 november. Update 11/10: door 

capaciteitsproblemen bij het uitvoerende bureau is sprake van een vertraging en zal het 

voorstel in Q1 2022 aan de raad aangeboden worden.

open

T-015 december-20 Renovatie 

gemeentehuis

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging C 21-11-2017 - Tevens zegt hij toe een eindevaluatie naar het proces rond 

de verbouwing van het stadhuis op te zullen stellen.

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

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

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

Update nov: Evaluatie is voorzien na afronding van het project. En het project is nog niet 

afgerond vanwege de door BAM aangespannen procedure bij de Raad voor Arbitrage. 

Uitspraak RvA wordt op z’n vroegst verwacht aan het einde van Q1 2021. Projectevaluatie 

volgt in dat geval aan het einde van Q2 2021. 

Update juni 2021: De Raad van Arbitrage heeft op 23 juni jl. het vonnis gewezen. De 

raadsinformatiebrief wordt voor het zomerreces aan de raad gezonden. 

Update oktober 2021: Over het vonnis van de Raad van Arbitrage (RvA) is een 

raadsinformatiebrief (gedateerd 6 juli 2021, D/21/0197720 verzonden. 

De RvA bleek zich over een onderdeel niet te hebben uitsproken. Hierover heeft hij 

inmiddels alsnog een vrijblijvend oordeel afgegeven. Dit leidt ertoe dat een bedrag van € 

19.463,56 (€ 16.328,49 incl. BTW aan hoofdsom en € 3.135,07 aan rente) zal worden 

nabetaald aan de BAM. BAM heeft afgezien van het instellen van hoger beroep. Na betaling 

van dit bedrag is de procedure afgerond.  

afgedaan

M-84 januari-21 Motie 

Speelgelegenheid in 

Plan Witt 

Bestemmingsplan De Weger motie R 12-03-2020 Om bij de ontwikkeling van Plan Witt, in samenspraak met de 

bewoners van de wijk, voldoende speelgelegenheid in de 

openbare ruimte aan te leggen, passend bij de doelgroep van 

de wijk

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2

020/12-maart/20:00

open

T-423 januari-21 Werkzaamheden 

Emmakade

raadsinformatiebri

ef

De Regt R 26-10-2020 Toegezegd wordt dat de raad geïnformeerd wordt over de 

plannen rondom de Emmakade voordat deze uitgevoerd 

worden. Ook zal er inzicht gegeven worden in de 

bewonersgroepen rondom de Emmakade. 

Update: toelichting volgt in januari 2021 aan de gemeenteraad. 

Update januari: tgv aftreden wethouder en daarop volgende portefeuilewisseling is extra 

overleg nodig. De RIB zal in februari aan de raad worden aangeboden.

Update februari: Het verzoek is in beeld te brengen welke bewoners voor en tegen de kap 

van de laatste vijf bomen aan de Emmakade waren. Daarnaast is verzocht om een 

onderzoek uit te voeren naar de relatie van de overgebleven bomen met het leefklimaat in 

de woningen aan de Emmakade t.h.v. het Binnenhof. Dit onderzoeken moet worden 

opgestart, maar het vinden van een onderzoeksbureau met de juiste kennis vergt meer tijd 

dan gehoopt. De RIB zal in juni 2021 aan de raad worden gestuurd. 

Update 17 juni: termijn wordt Q4.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

26-oktober/20:00

open

T-372 januari-21 Bestemmingsplan 

Witt (Campinaast)

Bestemmingsplan De Weger toezegging R 12-03-2020 Wethouder De Weger zegt toe dat de mogelijkheid bestaat 

een aantal parkeerplaatsen toe te voegen nadat de locatie is 

ontwikkeld en parkeerdruk wordt ervaren door bewoners.

Update januari: Er is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan. De Raad van State 

heeft nog geen datum ingepland. Uitstel tot 3e kwartaal 2021 (zie ook M-84))

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2

020/12-maart/20:00

open

M-88 februari-21 Motie aanvullende 

verkoopvoorwaarden 

woningen 

Raadhuislaan 

Harmelen

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 16-07-2020 Verzoekt het college:

-	Als aanvullende verkoopvoorwaarde bij de verkoop van de 

woningen op de Raadhuislaan in Harmelen op te nemen dat 

inwoners van Harmelen of mensen met een aantoonbare 

binding (wonen/werken) met Harmelen voorrang krijgen. 

PA 02-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een 

voorrangsclausule (voor omwonenden) wordt opgenomen in 

de tender en de raad daar nader over te informeren. 

R 16-07-2020: Wethouder De Weger zegt toe dat er een 

bewoningsverplichting voor de eerste bewoners kan worden 

ingesteld.

In de tender wordt een zelfbewoningsplicht opgenomen. Het onderdeel voorrrang voor 

inwoners van Harmelen wordt beantwoord in het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie 

en beantwoording moties (D21/033611) die geagendeerd wordt voor de Politieke Avond 

van december 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

16-juli/20:00

open
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M-92 februari-21 Motie maatregelen 

Hollandbaan

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek motie R 15-10-2020 Verzoekt het college zorg te dragen dat het raadsbesluit van 

28 april 2015 ten volle uitgevoerd gaat worden, met name het 

herstellen van het op de Hollandbaan verwijderde groen en 

het uitvoeren van geluidswerende maatregelen op zowel 

Hollandbaan als Hoge Rijndijk.

Wethouder Noorthoek zegt toe de raad te informeren via een 

raadsinformatiebrief over de Hollandbaan en de 

Waardsebaan. Hierin neemt hij mee: de stappen die al zijn 

gezet, de stappen die nog gezet moeten worden, de verkeers-

strategie en geluidshinder.

Update jan2021: wordt maart 2021. Ivm de lockdown vraagt het particperen meer tijd en 

ruimte voor een goed gesprek. 

Update april: de raad wordt uiterlijk in juni geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.

Update sept 2021: In het 4e kwartaal van 2021 willen we tot een set aan maatregelen 

komen, deze vervolgens zo snel mogelijk ter besluitvorming aanbieden aan het college en 

raad. Besluitvorming door het college of de raad over de verschillende maatregelen is 

mede afhankelijk van de effectiviteit, het draagvlak en de kosten. Het tijdspad van 

besluitvorming kan variëren per maatregel en is onder andere afhankelijk van beschikbare 

financiële dekking. Er is een reële kans dat het college en vervolgens de raad een besluit 

moet nemen omdat er onvoldoende dekking beschikbaar is om alle breed voorgestelde 

maatregelen uit te kunnen voeren.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

15-

oktober/19:30/Raadsvo

orstel-Brug-Woerden-

West/Motie-

Maatregelen-

Hollandbaan-

Geredigeerd.pdf

open

M-97 februari-21 Motie Vic bro, doe ff 

chill man!’

RIB Molkenboer motie R 5-11-2020 verzoekt de burgemeester:

1. Zich extra in te zetten voor het makkelijker vinden van 

belangrijke documenten op de

website van de gemeente Woerden en de gemeenteraad.

2. Zich in te zetten voor minder ambtelijk taalgebruik in 

officiële documenten van de

gemeente Woerden.

3. Na te denken over of de term; ”begroting 2021, gemeente 

Woerden” niet veel beter te

begrijpen is.

Update 19 januari: De projectgroep inclusie werkt samen met de webredactie aan het 

begrijpelijk schrijven voor het web. Beledscollega's krijgen hiervoor een korte casus (e-

learning). Momenteel zit men hiervoor nog in de offertefase. De webredactie werkt ook aan 

het beter vindbaa rmaken van stukken op de website en de vormgevng en 

toegankgelijkheid van de website. Ditzelfde doet de griffie voor de gemeenteraad 

Daarnaast krijgen nieuwe beleidsmedewerkers, projectleiders, juristen en teammanagers 

(vanaf eind 2021) een training 'Begrijpelijk en toegankelijk schrijven'in De Groene Hart 

Academie. En iedere beleidsmedewerker, projectleider, jurist en teammanager volgt vanaf 

2022 een jaarlijkse opfristraining (ook in De Groene Hart Academie).

Update maart: door werkdruk staat dit punt on-hold.

Update juni 2021: Inmiddels wordt het project in samenwerking met de Groene Hart 

Academie weer opgepakt. In het vierde kwartaal van 2021 worden schrijftrainingen 

georganiseerd. Hieraan kunnen 50 medewerkers deelnemen. Daarnaast ontvangen ook 50 

medewerkers een licentie voor Klinkende Taal (voor 1 jaar). Via Klinkende Taal kunnen 

medewerkers online hun tekst controleren op taalniveau en gebruik van duidelijke taal. 

Deze online tool geeft bruikbare tips en feedback op de teksten. Ook bevat Klinkende Taal 

vier korte e-learning modules over toegankelijk schrijven.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-Vic-bro-doe-

ff-chill-man.pdf

open

M-98 februari-21 Motie aan de slag met 

laadlantaarns

raadsvoorstel De Regt motie R 5-11-2020 verzoekt het college:

1. Opnieuw een ambitie te verwoorden voor 

laadlantaarnpalen;

2. Actief ondernemers te benaderen die laadlantaarnpalen 

kunnen plaatsen;

3. Uiterlijk Q1 2021 de raad te informeren wat de stand van 

zaken is met de laadlantaarns

en welke volgende stappen in 2021 gezet gaan worden;

4. De ambitie op te nemen in het lichtplan 2021. 

Update februari: de laadvisie en het beleids-/lichtplan worden in Q3 aan de raad 

aangeboden, dit wordt nader gespecificeerd.

Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en P-

231.

Griffie (8/10): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt nagegaan.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-aan-de-slag-

met-

laadlantaarnpalen.pdf

open

P-224 februari-21 Actualiseren notitie 

Financiële Sturing

raadsvoorstel De Regt begroting Programma 

7.2.1.

Elk voorjaar wordt opnieuw bekeken of aanpassing van de notitie Financiële Sturing nodig 

is. Is regulier proces. 

Update januari: Raadsvoorstel (20R.01212) over de aanpassingen van de FS notitie is 

aangeboden. Behandeling van het raadsvoorstel voorzien tijdens PA 11 februari. 

Update februari: het raadsvoorstel wordt na de PA van 11 februari nog niet doorgeleid naar 

de raadsvergadering. Een werkgroep vanuit de raad zal het college adviseren over de 

nodige wijzigingen. Dit wordt in het najaar 2021 aan de raad aangeboden. 

open

P-238 februari-21 Rv Uitvoeringsplan 

armoedebeleid

raadsvoorstel De Weger begroting 2021 Pr 3.10.1.1. "We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze 

maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 

aan ter vaststelling aan de raad."

Update 27 januari: mede vanwege het meenemen van de uitkomsten van het 

rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid is de opleverdatum voor het 

Uitvoeringsplan armoedebeleid verschoven naar eind tweede kwartaal 2021 (juni) (zie RIB 

Z/21/005273 / D/21/005466 hierover).

Update april: Vanwege de corona-druk heeft de directie besloten dat het Uitvoeringsplan 

doorgeschoven mag worden. Dit zal nu Q3-2021 zijn.

Griffie (21/5): het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september. 

Update 8 september: het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid zal betrokken 

worden in het uitvoeringsplan. Dit onderzoek is nog niet gepubliceerd. Na publicatie volgt 

nieuwe planning met politieke avond.

Griffie (17/9): De agendacommissie houdt rekening met behandeling van dit raadsvoorstel 

op de Politieke Avond van 2 (of 16) december.

open
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R-9 februari-21 Stand van zaken 

grote bouwprojecten 

en renovaties bij 

jaarstukken 2020

raadsvoorstel De Regt toezegging R 11-07-2019 Wethouder Bolderdijk zegt toe bij de jaarstukken 2020 de 

raad te informeren over de stand van zaken, zowel financieel 

als in uitvoering, rond grootschalige bouwprojecten en 

renovaties, die over een bestuursperiode heen gaan.

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

aangeboden. 

Update 16 juni: helaas is dit niet realiseerbaar gebleken. Voorgesteld wordt dit bij de 

begroting weer te geven 

open

T-515 februari-21 Besteding extra 

gelden Jeugdzorg

raadsvoorstel De Weger toezegging PA 26-10-2021 Wethouder De Weger zegt toe dat in het eerste kwartaal van 

2022 een raadsvoorstel komt over de besteding van de extra 

gelden voor jeugdzorg. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

M-93 maart-21 Motie verzachten 

effecten 

Rembrandtbrug op 

schuldenlast

Kadernota Noorthoek motie R 15-10-2020 * De gemeenteraad met ingang van de begrotingscyclus 2022-

2025 bij de kadernota te informeren over de maatregelen die, 

zowel beleidsmatig als financieel, reeds zijn en worden 

genomen om de schuldenlast te verminderen;

* De gemeenteraad bij de kadernota extra voorstellen voor te 

leggen om de schuldquote te verlagen, aanvullend op de 

reeds genomen maatregelen in de strategische heroriëntatie;

* Deze voorstellen voor aanvullende verlaging van de 

schuldquote niet te baseren op een lastenverhoging, zoals 

een verhoging van de ozb, bestemmingsheffingen of leges,

De mogelijkheden om de schuldquote eventueel te kunnen verlagen zullen in mei/juni 2021 

onderzocht worden. Indien  daar mogelijkheden toe zijn worden deze maatregelen in de 

kadernota 2021 meegenomen.

Update 15 april 2021: Bij de begrotingsbehandeling (5/6 november 2020) zijn definitieve 

besluiten genomen over de schuldquote, inclusief beperkende maatregelen/ombuigingen 

op investeringsniveau. Hiermee kan de motie als afgedaan worden beschouwd.                                                                                                         

Update: 10 mei 2021: Bij de begrotingsbehandeling (5/6 november 2020) zijn definitieve 

besluiten genomen over de schuldquote, inclusief beperkende maatregelen/ombuigingen 

op investeringsniveau. Bij de Kadernota wordt hierop teruggekomen. 

Update 26 mei 2021: in kadernota wordt hierop ingegaan                                                    

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

15-

oktober/19:30/Raadsvo

orstel-Brug-Woerden-

West/Motie-Verzachten-

effecten-

Rembrandtbrug-op-

schuldenlast-1.pdf

open

R-14 maart-21 Update 

Maatschappelijke 

Opvang en 

Beschermd Wonen 

(toezegging T-410)

themabijeenkoms

t

De Weger raadsinformatiebri

ef

10-11-20 Binnenkort ontvangt u het lokale uitvoeringsprogramma 

MO/BW gericht op de basisset ter info.

Om u verder te informeren kan bijvoorbeeld na dit document 

een themabijeenkomst volgen om u verder bij te praten over 

het onderwerp Maatschappelijk Opvang en Beschermd 

Wonen in Q1 2021 .

Update 11/3: in Q2 (mei) wordt de raad d.m.v. van een RIB geinfomeerd over dit 

onderwerp.

Update april: in Q3 vind er een raadsinformatiebijeenkomst plaats ivm verdere informatie 

over het nieuwe verdeelmodel en om met u een aantal strategische keuzes die gemaakt 

moeten worden voor het U16-regioplan te bespreken (hangt samen met R-53 op de LTA)  

Update september: Raadsinformatiebijeenkomst heeft op woensdag 15 september  online 

plaatsgevonden. Regioplan U16 wordt nader aangepast. De vraag is om in  Q4 principe 

afspraken rondom het samenwerken vast te leggen. Presentatie/ Q&A wordt opgestuurd 

door projectleider M. Hilhorst. 

open

R-2 maart-21 Nota parkeernormen Raadsvoorstel Noorthoek raadsbesluit R 18-02-2021 Raadsvoorstel (Z/21/007100 / D/21/008131) Parkeerbeleid 

2021 en verder: "Tevens zal het college zo spoedig mogelijk 

de Nota parkeernormen 2021 aanbieden aan uw raad. Doel is 

om deze nota aan te bieden voor besluitvorming in maart 

2021."

Update 18/03: De nota parkeernormen wordt in juni/juli 2021 middels een raadsvoorstel 

aan de gemeenteraad gestuurd ter besluitvorming. Dit als gevolg van nadere afstemming 

met vastgoed, om te voorkomen dat er dubbeltellingen plaatsvinden in relatie tot 

bovenwijkse voorzieningen. 

Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling op de Politieke Avond van 2 of 16 september.

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is nog niet gereed en kan dus niet op 2 of 16 september 

besproken worden. 

Update oktober: 7/10: themabijeenkomst college 26-10, inhoudeiljke behandeling 

raadsvoorstel 9-11 in college. 

Update 08-10-2021: Termijn wordt november 2021

Update griffie (8/10): De agendacommissie houdt rekening met behandeling op de Politieke 

Avond van 2 of 16 december.

open

P-226 april-21 Actualiseren BIBOB-

beleid

raadsinformatiebri

ef

Molkenboer begroting 2021 Pr 1.2.1.1. Update 1 maart 2021: mogelijk wordt de termijn eind maart gehaald.

Update 16-03-2021: de termijn wordt aangepast naar Q2.

Update 3-6: ligt op koers. Hierover zal een RIB worden aangeboden. 

Update 15 juni de termijn wordt aangepast naar Q3.

open

R-4 april-21 Besluit tot 

gebiedsverkleining 

van 

winningsvergunning 

Papekop

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatiebri

ef

01-02-21 Het college onderzoekt de (financiële en juridische) 

consequenties van het besluit. Het college doet ook navraag 

bij het Ministerie van Economische Zaken en Vermilion over 

de onderbouwing voor en de consequenties van het besluit tot 

gebiedsverkleining van winningsvergunning Papekop. Het 

college zal de raad hierover op een later moment nader 

informeren.

Beantwoording (D21007496, 10 februari) schriftelijke vragen 

STERK Woerden: "8. Ziet het college nog juridische kansen 

om de vergunning verder te laten verkleinen?  De gemeente 

wint op dit moment juridisch advies in om te kijken wat de 

juridische mogelijkheden zijn. De raad zal over de uitkomsten 

hiervan geïnformeerd worden."

Update april 2021: We verwachten hierover nog in april een RIB aan de gemeenteraad te 

sturen. 

Update mei 2021: de RIB is vertraagd, nieuw planning Q3. De zitting heeft inmiddels 

plaatsgevonden. Update september 2021: rib is vertraagd, nieuwe planning Q4 2021.

Update 11 oktober: Verwacht wordt de RIB in november 2021 aan te bieden.

Z/21/004477 / 

D/21/004414

Schriftelijke vragen 

STERK Woerden: 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Schri

ftelijke-

vragen/D21007496-

Beantwoording-vragen-

STERK-Woerden-en-CDA-

Artikel-in-AD-over-

activiteiten-van-

Vermillion.pdf 

open
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P-239 mei-21 RES 1.0 raadsvoorstel De Weger begroting 2021 Pr 4.6.1. "In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een 

regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, 

voorgelegd aan de raad."

Update maart: De termijn van indienen van RES 1.0 is verlaat. RES U16 neemt meer tijd 

voor het participatie- en besluitvormingsproces om te komen tot de RES 1.0. De raad wordt 

in juni geInformeerd over RES 1.0. Het raadsvoorstel RES 1.0 zal in augustus door het 

college aan de raad woorden aangeboden. Bespreking is voorzien op 2 (en 16)  september, 

besluit op 23 september.

Update juni: Tussentijds zal de raad worden geïnformeerd.

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel zal naar verwachting worden besproken tijdens de Politieke 

Avond van 30 september.

afgedaan

M-108 mei-21 Motie Natuurinclusief 

en klimaatbestendig 

bouwen

raadsinformatiebri

ef

de Weger motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:

1. Bij de nieuwe bouwprojecten inzichtelijk te maken hoe 

klimaatbestendige, ecologische,

slimme en natuurinclusieve inrichting van de openbare ruimte 

en de gebouwen mogelijk

is;

2. Zijn uiterste best te doen om subsidies te verwerven om 

natuur inclusief bouwen breed in

te kunnen zetten;

3. De raad op logische momenten in te lichten over de 

vorderingen op dit gebied.

In de lopende woningbouwprojecten is er op diverse punten reeds aandacht voor 

natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen. Om invulling aan de motie te geven wordt 

uitgebreider bekeken op welke onderdelen dit nog meer toegepast kan worden en of wij 

hiervoor subsdieregelingen kunnen benutten. In Q2 2021 wordt u hierover geinformeerd. 

Update september: er is een werkgroep gevormd die teamoverstijgend is samengesteld. Zij 

zullen een raadsinformatiebrief opstellen waarin wordt ingegaan op de motie. Naar 

verwachting wordt dit eind Q4 of Q1 2022 aangeboden aan de raad. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-

Natuurinclusief-bouwen-

1.pdf

open

M-121 mei-21 Motie - aanscherping 

woonvisie mbt 

goedkope 

koopwoningen

Raadsvoorstel De Weger motie R 18-02-2021 1.	in het addendum de volgende aandachtspunten op te 

nemen ten aanzien van goedkope koopwoningen (tot 

€225.000,-): 

-	Aparte beleidsdoelen voor goedkope- en betaalbare 

koopwoningen: 20% sociale huurwoningen, 15% goedkope 

koopwoningen en 15% betaalbare koopwoningen of 

middeldure huurwoningen (max. sociale huurprijs tot €1000 

p/m) bij projecten vanaf 50 woningen; 

-	Hanteren van een stringente zelfbewoningsplicht (op eigen 

en niet- eigen grond); 

-	Het realiseren van een divers aanbod goedkope 

koopwoningen (bijvoorbeeld ook studio’s en tiny houses); 

-	Het realiseren van goedkope koopwoningen middels 

innovatieve bouwmethoden (waardoor sneller en goedkoper 

gebouwd kan worden); 

-	Bouwen voor de inwoners van de gemeente Woerden door 

nieuw aanbod eerst aan inwoners van de gemeente Woerden 

kenbaar te maken en waar mogelijk voorrang te verlenen aan 

inwoners van de gemeente Woerden; 

-	Indien van toepassing: De grondprijs conform het huidige 

grondprijsbeleid residueel vast te stellen, met een minimum 

van de grondprijs voor de hoogste categorie sociale 

huurwoningen.

2.	ook de Woonvisie Woerden Middelland-Noord in de 

reikwijdte van het addendum op te nemen; 

3.	het addendum uiterlijk mei 2021 aan de raad voor te 

leggen. 

Griffie (5/3): Behandeling is voorzien op Politieke Avond van 3 juni. 

Update april 2021: Addendum volgt in Q3 2021. Daarin zal de motie worden verwerkt.

Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september. 

13/9/21 Het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties 

(D21/033611) kan geagendeerd worden op de Politieke Avond in december 2021.

open

P-231 mei-21 Beleidsplan 

verlichting

raadsvoorstel De Regt begroting 2021 Pr 2.5 "Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de 

raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na 

vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting 

worden opgesteld."

Update januari: hangt samen met M-47, M-98 en P-202. Het beleidsplan verlichting zal in 

juni aan de raad worden aangeboden

Griffie (5/3): behandeling is voorzien op de Politieke Avond van 8 juli

Update april:  Het beleidsplan verlichting wordt in Q3 2021 aangeboden aan de raad. Deze 

vertraging is veroorzaakt door capaciteitsgebrek/uitval binnen het cluster beleid

Griffie (21/5): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling op de Politieke Avond van 30 september en hangt samen met M-47 en M-

98.

Griffie (17/9): Planning blijkt niet gehaald. 

open

P-233 mei-21 Beleidskeuzes 

kostenneutraliteit 

afmeer- en 

evenementenvoorzie

ningen

raadsinformatiebri

ef

De Regt begroting 2021 Pr 2.5.2.4. "Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen 

kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en 

bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd 

aan de raad. In samenwerking met Wijkonderhoud en 

Recreatie en Verkeer"

Update januari:  termijn wordt mei 

Update maart: Er vindt overleg plaats over de trekkersrol.Hiervoor is coördinatie 

aangevraagd bij de directie in november 2020. Het betreft beleidsafwegingen met een 

maatschappelijk effect. 

Update april: In oktober 2021 zal de raad worden geïnformeerd via een 

raadsinformatiebrief. 

open
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R-11 mei-21 Voortgang uitvoering 

raadsopdracht en 

rapportage m.b.t. 

uitvoering 

onderzoeksvoorstel 

naar stimulering 

onderzoeksjournalisti

ek

raadsvoorstel Molkenboer raadsinformatiebri

ef

08-12-20 Zoals gezegd hopen we in januari of februari 2021 het 

rondetafelgesprek te kunnen organiseren. Met die uitkomsten 

kan de eindrapportage met een voorstel voor vervolg worden 

afgerond. Het streven is deze aan het einde van het eerste 

kwartaal aan de raad te kunnen aanbieden.

Update februari: de rondetafelgesprekken zullen in maart plaatsvinden, waarna een 

raadsvoorstel aan de raad zal worden gestuurd. 

Update mei: afronding van dit punt volgt in Q3.

Griffie (27/8): Op 9 september is een Thema-avond ingepland over onderzoeksjournalistiek

20R.01180
open

R-21 mei-21 Besluit EZK om de 

opsporingsvergunnin

g

koolwaterstoffen 

Utrecht te vernieuwen

Raadsinformatieb

rief

De Weger Raadsinformatieb

rief

23-03-21 Het college bestudeert het besluit. De gemeenteraad zal in 

mei over de uitkomsten hiervan worden geïnformeerd'

Update mei: termijn uiterlijk juli. 

Update september: besluit EZK vertraagd, daardoor RIB vertraagd,wordt Q4

Update 11 oktober: De RIB wordt in november 2021 aangeboden.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21012711-

Raadsinformatiebrief-

Besluit-EZ-om-de-

opsporingsvergunning-

koolwaterstoffen-

Utrecht-te-

vernieuwen.pdf

open

R-7 mei-21 Nieuw 

samenwerkingsvorm 

schappen/Liquidatiep

lan Recreatie Midden-

Nederland 

raadsvoorstel Molkenboer raadsbesluit 05-01-21 20R.01272: Helderheid nieuw samenwerkingsvorm schappen 

/ Liquidatieplan RMN gereed -> deze worden voorgelegd aan 

de raden en staten

Update 10/05: Er is nog geen voorstel. Op 28 april is informatieavond gehouden over 

nieuwe vormgeving samenwerking van recreatietaken. Hierin is aangegeven dat uiterlijk 20 

mei de deelnemers stukken krijgen over de vormgeving. Daarbij is verder aangegeven dat 

na zomerreces raadsbesluiten worden gevraagd. (zie ook R-9) https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/20R-01272-

Raadsvoorstel-

Toekomstige-

samenwerking-

Recreatieschappen.pdf

open

T-432 mei-21 RIB regionale 

samenwerking

raadsinformatiebri

ef

Becht toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Becht zegt een raadsinformatiebrief over de 

regionale samenwerking toe.

Deze zal  in mei aan de raad worden aangeboden 
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2020/28-oktober/20:00

open

T-436 mei-21 RIB wonen en zorg raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging PA 28-10-2020 Wethouder De Weger zegt toe de raad in de eerste helft van 

2021 aan de hand van een raadsinformatiebrief uitgebreid te 

informeren over het thema ‘wonen en zorg’;

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

Update mei: we zijn bezig met het wonen en zorg onderzoek. De eerste uitkomsten hiervan 

worden na de zomer verwacht. In Q3 wordt de raad d.m.v. een RIB geinformeerd. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2020/28-oktober/20:00

open

T-438 mei-21 RIB tarieven 

afvalheffing

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging PA 28-10-2020 Wethouder Bolderdijk zegt toe dat voordat de tarieven worden 

vastgesteld de raad zal worden geïnformeerd over 

vereenvoudiging van de tarieven voor afvalheffing;

Update december: De verordeningen voor 2021 liggen momenteel ter vasttelling voor aan 

de raad. Om informatie te geven over een vereenvoudiging van de tarieven is het goed om 

het huidige beleid eerst goed te evalueren. De mogelijkheid tot vereenvoudiging van de 

tarieven kan dan ook beter in beeld gebracht worden na de uitkomsten de evaluatie van het 

systeem van afvalinzameling in de gemeente Woerden. Deze evaluatie vindt plaats in het 

eerste halfjaar van 2021.

Update maart: De toezegging wordt verwerkt in de evaluatie afvalinzameling. Naar 

verwachting wordt de RIB door het college in juni aan de raad aangeboden. In deze RIB 

wordt teruggeken op het teruggavesysteem en tariefstelling. Een specifieke RIB over 

(vereenvoudiging) tarieven zal niet volgen. 

Update 15 juni: helaas vertraagd in verband met werkdruk. De nieuwe termijn wordt 

oktober/november.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2020/28-oktober/20:00

open

T-446 mei-21 Raadsvoorstel 

uitvoering 

aanbevelingen 

duurzaam inkopen

Raadsvoorstel De Regt toezegging PA 3-12-2020 Wethouder de Weger zegt toe dat het college in het tweede 

kwartaal van 2021 met een raadsvoorstel aan de raad zal 

voorleggen hoe het uitvoering zal geven aan de 

aanbevelingen van de rekenkamercommissie. Het college zal 

jaarlijks over duurzaam inkopen rapporteren in de 

jaarstukken. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van 

rekenkameronderzoek en zal naar verwachting in Q1 definitief worden. Er zullen per jaar 2 

aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed.  Daarnaast wordt momenteel 

een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene 

hart academie.

Update mei: Het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aangepast naar aanleiding van 

rekenkameronderzoek, is in het college besproken en zal naar verwachting in Q2 definitief 

worden. Er volgt een RIB omdat de wijzigingen kaderstellend zijn. Er zullen per jaar 2 

aanbestedingen als duurzame projecten worden aanbesteed. Daarnaast wordt momenteel 

een training ontwikkeld voor stakeholders ten aanzien van duurzaam inkopen via de groene 

hart academie.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2020/03-

december/20:00

open

Pagina 7 van 29

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-01180-Beantwoording-vragen-WeDo-politiek-en-Woerden-voor-Democratie-Voortgang-onderzoeksvoorstel-naar-stimulering-onderzoeksjournalistiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01272-Raadsvoorstel-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00


langetermijnagenda woerden 29-10-2021

T-461 mei-21 Addendum 

Woonvisie

raadsvoorstel De Weger toezegging PA 21-01-2021 Wethouder De Weger zegt toe dat het college in het tweede 

kwartaal met een addendum op de woonvisie komt. Daarin 

wordt ingegaan op goedkope koop en kleine woningen.

Update april 2021: de uitwerking van het addendum vindt nu plaats en volgt naar 

verwachting in Q3 2021. 

Toezegging raadsvergadering 1 juni: Wethouder De Weger zegt toe inzichten over het 

daadwerkelijke aantal woningzoekenden in Woerden te betrekken bij het raadsvoorstel 

over het addendum op de Woonvisie en vooruitlopend hierop de raad te informeren over 

gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke ontwikkeling van woningen als oplossing voor het 

woonprobleem; 

13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en 

beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden de Politieke Avond in 

december 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/21-

januari/20:00

open

T-479 juni-21 Extra administratieve 

kosten ozb-wijziging

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging R 25-03-2021 Wethouder De Regt zegt toe de raad te zullen informeren over 

de (extra) administratieve kosten die de verkeerd berekende 

tarieven met zich mee hebben gebracht. 

Update 22 juni 

Voor het corrigeren van het OZB-woningtarief 2021 hebben DataB Mailservice en Tog 

Nederland diverse werkzaamheden verricht. 

Tog Nederland heeft het systeemtechnisch mogelijk gemaakt, de aanslagen herberekend 

en ambtshalve verminderingen aangemaakt. Data B Mailservice heeft de bestanden 

geconverteerd en de ambtshalve verminderingen geprint en verzonden. De totale kosten 

zijn € 27.684,86. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

25-maart/20:00

afgedaan

M-117 juni-21 Motie 

Intentieverklaring 

Politie Gemeente 

Woerden

Molkenboer motie R 28-01-2021 Verzoekt het college: 

om in overleg te treden met de politie om een 

intentieverklaring op te stellen om ook na het verstrijken van 

de 20 jaar in Woerden gevestigd te blijven. 

Update april 2021: Er is overleg gevoerd met de politie. Terugkoppeling naar gemeenteraad 

zal plaatsvinden na het formaliseren van de bemensing  van het projectteam Politiekantoor. 

(juni 2021)

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

28-januari/20:00

open

M-118 juni-21 Motie - Scheiding van 

nat en droog

Molkenboer motie R 28-01-2021 verzoekt de burgemeester:

in het verdere traject van RMN in transitie/de toekomstige 

samenwerking recreatieschappen te pleiten voor een 

scheiding tussen natte en droge gebieden om zo een logisch 

onderscheid te maken in thema. Specifiek houdt dit in dat de 

Vinkeveense Plassen niet bij Stichtse Groenlanden wordt 

ondergebracht maar bij het Plassenschap Loosdrecht. 

Update april: overeenkomstig planning die aan de gemeenteraad is toegestuurd volgt 

hierover in juni 2021 nadere informatie.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

28-januari/20:00

open

R-29 juni-21 Delegatiebesluit 

Omgevingswet

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn 

geregeld: […] Daarnaast is er een delegatiebesluit genomen 

waarin bevoegdheden tussen raad en college zijn vastgelegd. Ook 

wordt het adviesrecht van de gemeenteraad vastgelegd.

Update mei: Onderwerp is breder: Naast delegatie zal ook besloten moeten worden over 

aanwijzing categorieën adviesrecht en plicht tot participatie door initiatiefnemer. In juni as. 

zal een thema avond bij de gemeenteraad worden gehouden over deze onderwerpen, 

gevolgd door besluitvorming (raadsvoorstel ) in najaar (oktober).

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling tijdens de Politieke Avond van 11 november.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

T-474 juni-21 Feitenrelaas fout in 

ozb-verordening

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 18-03-2021 Wethouder de Regt zegt toe dat de raad het feitenrelaas 

ontvangt

Update april 2021: dit komt in juni. (eerst moeten de laatste facturen binnen zijn)                                              

Update 13 september: stuk is in procedure college gebracht en volgt op korte termijn 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/18-

maart/20:05

open

T-496 juli-21 RIB Stand van zaken 

strategische 

heroriëntatie

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 17-06-2021 Voor het zomerreces komt er een stand van zaken over de 

strategische heroriëntatie.

Opzet nagenoeg gereed. Mede vanwege het vakantiereces zal resultaat eind 

augustus/begin september aangeboden worden,                                                          

Update 11 september: overzicht dinsdag 14 september met Najaarsrapportage in college 

en gaat met Najaarsrapportage als bijlage mee. 

Update 14 oktober: Bij Najaarsrapportage aangeboden

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:01

afgedaan

Pagina 8 van 29

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf


langetermijnagenda woerden 29-10-2021

M-124 juli-21 Motie - Versnel 

woningbouw waar 

mogelijk

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 18-02-2021 1.	in het onderhandelingsproces met ontwikkelaars te 

prioriteren in de wensen van de gemeente (aan de hand van 

het spinnenwebdiagram) om de complexiteit van opgaven te 

doen afnemen, ten gunste van voortgang en tempo.

2.	de planvorming voor woningbouw op eigen grond te 

versnellen:

a.	Specifiek voor Kamerik geldt dat ingezet moet worden om 

de opgelopen vertraging op de schoollocaties in te lopen in 

het komende jaar (conform de motie bij het 

bestemmingsplan);

b.	Specifiek voor Snellerpoort geldt dat overwogen moet 

worden de uitgifte van grond in de komende jaren te 

versnellen na vaststelling van het bestemmingsplan;

c.	Specifiek voor de FNV-locatie geldt dat de raad 

geïnformeerd moet worden over de mogelijkheden om het 

planvormingsproces tussen visie en bouw te versnellen.

3.	de gemeenteraad in juli 2021 en bij de Jaarbrief Wonen 

2021 te informeren over de resultaten van de bovenstaande 

inzet.

Update mei 2021: Addendum volgt in Q3 2021. Gemeenteraad zal in Q3 worden 

geïnformeerd over de resultaten. 13/9/21 Beantwoording is opgenomen in het 

raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en beantwoording moties (D21/033611) dat 

geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond in december 2021.

open

R-13 juli-21 Verkoop 

recreatiegebied 

Cattenbroek

raadsvoorstel Noorthoek en 

Molkenboer

raadsinformatiebri

ef

10-11-20 De gemeente start met de onderhandeling over de erfpacht en 

het beheer van het gebied met de Pretfabriek B.V. Gemeente 

en ondernemer streven er naar dat in januari 2021 het 

bestemmingsplan in procedure gaat en dat dan ook de 

omgevingsvergunning ingediend is.

Update april 2021: Er wordt naar gestreefd om voor de zomervakantie 2021 een 

overeenkomst met de ondernemer te sluiten en te kunnen starten met de 

bestemmingsplanprocedure. 

Update: sept. 2021 Opstellen overeenkomst heeft langer geduurt. Ook moet van 

ondernemer nog een conceptbestemmingsplan worden ontvangen. Verwachting dat in 

november op zijn vroegst overeenstemming met de ondernemer bereikt wordt.

open

R-19 juli-21 Stand van zaken 

bezwaar boete en 

ontvangen naheffing 

scholencluster 

Harmelen

raadsinformatiebri

ef

De Regt raadsinformatiebri

ef

09-02-21 We tekenen zonder meer bezwaar aan tegen de boete van de 

belastingdienst. Of we bezwaar aantekenen tegen de

aanslag is afhankelijk van een soortgelijke zaak in Haren die 

momenteel bij de Hoge Raad ligt. Binnen 5 maanden

verwachten we hierover een uitspraak. Zodra dit helder is 

zullen wij de raad informeren over wat we gaan doen

Update april 2021: Er is nog geen uitspraak geweest in de zaak van de gemeente Haren. 

Zodra die geweest is, informeren wij de gemeenteraad verder over te nemen 

vervolgstappen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21007436-

Raadsinformatiebrief-

Scholencluster-

Harmelen-ontvangen-

naheffing-met-

verhoging.pdf

open

T-456 juli-21 Halfjaarlijkse 

evaluatie pilot 

bodycams

RIB Molkenboer toezegging PA 07-01-2021 Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het college de pilot 

bodycams halfjaarlijks zal blijven evalueren en die evaluaties 

met de raad te delen. 

Update april: de termijn wordt juli 2021.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/07-

januari/20:00/Raadsinfo

rmatiebrieven-over-

cameratoezicht-en-

bodycams

open

T-473 juli-21 Taskforce 'orde op 

zaken'

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 18-03-2021 Wethouder De Regt geeft aan dat de reeds voorgenomen 

maatregelen zullen worden versneld en geïntensiveerd en dat 

de raad meermaals in 2021 zal worden geïnformeerd over de 

voortgang van de werkzaamheden van de hiervoor ingerichte 

taskforce. 

In juli 2021 wordt de raad geinformeerd over de voortgang ten aanzien van de 

werkzaamheden van de ingestelde taskfoce 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/18-

maart/20:03

open
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R-53 augustus-21 Voortgang verdere 

decentralisatie 

Beschermd Wonen

Raadsinformatieb

rief

De Weger raadsinformatiebri

ef

18-05-21 Wij komen in het derde kwartaal 2021 bij u terug met verdere 

informatie over het nieuwe verdeelmodel en om met u een 

aantal strategische keuzes die gemaakt moeten worden voor 

het U16-regioplan te bespreken. Er wordt hiervoor een 

raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd. Mocht het nodig 

zijn u eerder in het proces te informeren over ontwikkelingen, 

ontvangt u voor deze datum een raadsinformatiebrief. Uw 

raad heeft een besluitvormende bevoegdheid over de 

strategische keuzes over intergemeentelijke samenwerking na 

2023 evenals over de begroting en eventuele financiële 

voorstellen op het gebied van BW. Wens is om de 

besluitvorming over de strategische keuzes/het vaststellen 

van dit U16 Regioplan plaats te laten vinden vóór 2022, mits 

alle gegevens en randvoorwaarden tijdig bekend zijn (zoals 

bijvoorbeeld de hoogte van de Wlz uitname en het definitieve 

verdeelmodel) via een raadsbesluit. Ook de Participatieraad 

wordt in de fase vóór besluitvorming betrokken om input te 

leveren en mee te denken.

Eind september/begin oktober 2021 wordt de raad geinformeerd over de voortgang 

verdere decentralisatie Beschermd Wonen (hangt samen met R-14 op de LTA)

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21017096-

Raadsinformatiebrief-

Voortgang-verdere-

decentralisatie-

Beschermd-Wonen.pdf

open

M-103 september-21 Motie scherpe 

woningbouwplanning 

schoollocaties 

Kamerik (verzoek 2)

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 16-12-2020 Verzoekt het college:

1. De woningen op locatie Mijzijde 76A uiterlijk Q4 2021 aan 

de markt aan te bieden.

2. De woningen op de locatie Overstek 1 uiterlijk Q4 2022 

aan de markt aan te bieden. 

Inmiddels een gesprek geweest met de raad over de voortgang. Kan afgesloten worden.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

16-

december/20:00/Motie-

Scherpe-

woningbouwplanning-

schoollocaties-

Kamerik.pdf

afgedaan

M-157 september-21 Motie ‘dekkingsplan 

voorjaarsrapportage 

2021’

Raadsvoorstel De Regt motie R 24-06-2021 voor 1 oktober een dekkingsplan aan de raad voor te leggen, 

waarbij binnen de vastgestelde begroting 2021-2024 een met 

scenario’s onderbouwde dekking binnen de programma’s 

wordt aangegeven voor alle in de voorjaarsrapportage 2021 

verwerkte tekorten/nadelen inclusief uitnamen uit de 

algemene reserve en verschuivingen van kosten exploitatie 

naar investeringen of een voorziening. Dit geldt niet voor de 

uitgaven die geclassificeerd zijn als corona-uitgaven en ten 

laste komen van de algemene reserve.

Update 14 oktober 2021: Najaarsrapportage is aangeboden. 
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

24-juni/20:00/Motie-

Dekkingsplan-

Voorjaarsrapportage-

2021.pdf

afgedaan

R-64 september 2021 Coronasteun 

culturele sector

raadsvoorstel Becht raadsinformatiebri

ef

14-07-21 Voor de besteding van de resterende middelen volgt een 

raadsvoorstel nadat hier met het culturele veld ook over is

gesproken. In de Najaarsrapportage gaan we nader in op de 

besteding van de gelden voor de korte en langere termijn.

Update september: Het raadsvoorstel is geagendeerd op de Politieke Avond van 30 

september. Het voorstel voor de besteding van de resterende middelen is uitgewerkt in 

raadsvoorstel D/21/033008 ‘Coronasteun lange termijn voor culturele sector Woerden’, 

waarover de raad op 14 oktober 2021 een besluit neemt. Daarnaast gaan we in de 

Najaarsrapportage nader in op de besteding van de gelden voor de korte termijn, waarover 

de raad is geïnformeerd in de RIB D/21/026576 ‘Coronasteun voor culturele sector 

Woerden’.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21026576-

Raadsinformatiebrief-

Coronasteun-voor-

culturele-sector-

Woerden.pdf

afgedaan

T-480 september-21 RV Structuurwijziging 

Ferm Werk

raadsinformatiebri

ef

Becht toezegging PA 12-05-2021 Wethouder Becht zegt toe kort voor of na de zomer de 

structuurwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad.

In september 2021 wordt de raad geinformeerd over de structuurwijziging Ferm Werk 

Update september: termijn wordt november. 

Update 4 oktober: op 23 augustus jl. is de heer G. Eggermont gestart als directeur a.i. Ferm 

Werk. Namens het bestuur Ferm Werk heeft hij de opdracht gekregen om leiding te geven 

aan de organisatie, de governance structuur te vereenvoudigen en een gewijzigde 

(transparante) begroting op te stellen. Medio oktober zal de aanpak van de heer 

Eggermont de aan raad worden gepresenteerd d.m.v. een RIB (zie ook T-506)

Update 27 oktober: De raad heeft de raadsinformatiebrief met nummer D/21/037792 

ontvangen. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/12-

mei/20:00/Raadsinform

atiebrief-proces-Ferm-

Werk

afgedaan

M-102 september-21 Samen met inwoners 

naar een 

klimaatbestendig 

Woerden

Raadsvoorstel De Regt motie R 26-10-2020 Verzoekt het college:

1.	De mogelijkheden te verkennen om inwoners en bedrijven 

te stimuleren op hun eigen terrein vrijwillig klimaat-adaptieve 

maatregelen te nemen;

2.	Daarbij in ieder geval (maar niet uitsluitend) de initiatieven 

uit de toelichting te bekijken;

3.	Hierbij ook initiatieven en ideeën van inwoners mee te 

nemen; 

4.	Hiervoor uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 de raad 

een voorstel te doen toekomen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

26-

oktober/20:00/Motie-

Samen-met-inwoners-

naar-klimaatbestendig-

Woerden-raadsvoorstel-

Klimaatbestendig-2050-

2-0/Motie-Samen-met-

inwoners-naar-een-

klimaatbestendig-

Woerden-

AANGENOMEN.pdf

open
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M-107 september-21 Motie Verduurzamen 

gemeentelijk 

vastgoed

Raadsvoorstel De Regt motie R 5-11-2020 Verzoekt het college:

De raad in 2021 voor minimaal 2 panden die het in bezit heeft 

een businesscases voor te leggen om deze te verduurzamen.

Update maart:  Overheveling budget heeft niet plaatsgevonden, de middelen zullen intern 

worden gevonden voor uitvoering.  

Update mei: Dekking gevonden vanuit regulier budget. Opdracht gegeven aan extern 

adviesbureau voor opstellen Energie Prestatie Adviezen.

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel is toegevoegd aan de doorkijk van de agendacommissie 

voor behandeling in de Politieke Avond van 11 november.

Update 25 oktober: nieuwe termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-

verduurzamen-vastgoed-

1.pdf

open

M-148 september-21 Motie - bijzondere 

status KNIL-graven

Raadsvoorstel De Regt motie R 22-04-2021 1. de graven van de eerste generatie Molukse KNIL-veteranen 

een bijzondere status te verlenen, in overleg met 

nabestaanden en/of vertegenwoordigers van de Molukse 

gemeenschap in Woerden Sinar Maluku;

2. in samenwerking met de Molukse gemeenschap te 

onderzoeken om hoeveel graven het gaat zodat bekeken kan 

worden wat de kosten van dit voorstel zijn;

3. met een voorstel te komen ter dekking van de wegvallende 

legesinkomsten, of na te gaan of hier subsidiemogelijkheden 

liggen vanuit het Rijk;  

4. de begrafenisregels van de gemeente op dit besluit aan te 

passen,

Update juni: Er is volop contact met een vertegenwoordiger van Sinar Maluku. 

Inventarisatie nagenoeg afgerond. Gegevens worden verwerkt in een voorstel en wordt de 

verordening (na bestuurlijks besluitvorming) aangepast. Het streven is om in juni bij het 

herdenkingsmoment genoeg informatie te hebben en afstemming om op de dag zelf iets te 

kunnen vertellaen aan de Molukse gemeenschap. 

Update 6 september: Voorstel is in concept klaar. Bestuurlijke afstemming vindt momenteel 

plaats. Eind 3e kwartaal richting de raad.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

22-april/20:00/Motie-

vreemd-Bijzondere-

status-KNIL-graven.pdf

open

R-23 september-21 Informatiesessie 

keuzeproces MOP

Themabijeenkom

st

De Regt Raadsinformatieb

rief

30-03-21 Het college gaat u, middels informatie sessies, onderdeel 

laten uitmaken van het keuzeproces MOP. U krijgt daarmee 

meer zicht op en gevoel bij de achtergrond, doel(en), kosten 

en (participatie) afwegingen die gemaakt worden. De sessies 

zijn een jaarlijks terugkerend proces en vinden plaats in de 

perioden september tot december.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014765-

Raadsinformatiebrief-

Collegeadvies-

iniatiefvoorstel-CDA-

Grip-op-IBOR.pdf

open

R-24 september-21 Funderingsloket 

Woerden

raadsinformatiebri

ef

De Regt Raadsinformatieb

rief

11-03-21 Eventuele financiering hiervan wordt meegenomen in de 

voorjaarsnota. We monitoren het aantal binnengekomen 

vragen en na de zomer rapporteren we dit in een 

raadsinformatiebrief.

11/10: Raadsinformatiebrief ligt ter beoordeling bij de wethouder. Zodra akkoord is 

ontvangen, wordt hij verstuurd.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21007530-

Raadsinformatiebrief-

Funderingsloket-

Woerden.pdf

open

R-42 september-21 Uitkomsten 

participatieproces 

Omgevingsvisie

Raadsinformatieb

rief

De Weger Raadsinformatieb

rief

20-04-21 Van het participatieproces wordt na afloop ook een rapportage 

gemaakt. Hieruit is af te leiden welke inbreng is gegeven en 

hoe deze verwerkt wordt in de ontwerp-omgevingsvisie. Deze 

rapportage en de ontwerpomgevingsvisie ontvangt u in een 

RIB.

De RIB wordt in september 2021 verstuurd, inclusief bijlage rapportage Participatie.      

19/10 Uitkomsten zijn voor de zomer al naar de raad verstuurd. De ontwerp-omgevingsvisie 

en rapportage participatie worden met de RIB verstuurd begin november 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21016458-

Raadsinformatiebrief-

Participatie-

Omgevingsvisie.pdf

open

R-56 september-21 Nieuwe 

Inburgeringswet

Raadsinformatieb

rief

De Weger raadsinformatiebri

ef

18-05-21 Beantwoording Schriftelijke vragen van D66 inzake nieuwe 

Inburgeringswet 

Vraag 4. Wanneer kunnen wij als raad een raadsvoorstel ontvangen 

met het voorstel voor de invulling van deze beleidsruimte?

Reactie: De kaders waarbinnen de Wet inburgering uitgevoerd 

moet worden, staan vastgesteld in de Wet en de lagere regelgeving. 

De gemeente heeft de vrijheid om binnen deze wettelijke kaders, 

de uitvoering vorm te geven. De uitvoering is aan het college. Het 

college vindt het belangrijk om uw raad goed te informeren over de 

invulling van het inburgeringsstelsel in de gemeente Woerden. Het 

college zal in het derde kwartaal van 2021 de invulling van het 

inburgeringsstelsel vaststellen. Hier wordt uw Raad middels een 

raadsinformatiebijeenkomst over geïnformeerd.

In september/oktober 2021 wordt de raad d.m.v. een raadsinformatiebijeenkomst 

geinformeerd over de nieuwe Inburgeringswet.

Griffie (8/10): We begrepen dat het college op 12 oktober een raadsvoorstel over kaders 

rond de Inburgeringswet vaststelt en aan de raad stuurt. De agendacommissie houdt 

rekening met bespreking op de Politieke Avond van 11 november. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Schri

ftelijke-

vragen/D21017261-

Beantwoording-vragen-

D66-Nieuwe-

inburgeringswet.pdf

open

R-8 september-21 Voorstel nieuwe wijze 

samenwerking 

Recreatie Midden-

Nederland

raadsvoorstel Molkenboer raadsbesluit 05-01-21 20R.01272: Voorstel nieuwe wijze samenwerking Update 07/04: Er is nog geen gedetailleerde planning beschikbaar over de transitie 

Recreatieschappen en liquidatie Recreatie Midden Nederland. Zodra dit bekend is, wordt dit 

gedeeld met de gemeenteraad door het recreatieschap Stichtse Groenlanden. 

Update 10/05: Zie R-8

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/20R-01272-

Raadsvoorstel-

Toekomstige-

samenwerking-

Recreatieschappen.pdf

open
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T-441 september-21 Gas- en 

energieverbruik 

sportverenigingen

raadsinformatiebri

ef

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

kaart worden gebracht.

De vraag stond aanvankelijk bij Vastgoed, maar alleen de sportvelden zijn van de 

gemeente en dat verbruikt geen gas of stroom. Het vastgoed is van de verenigingen. De 

vraag is om die reden nog niet beantwoord. Het college informeert de raad in Q4 over het 

PvA Maatschappelijk Vastgoed.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

05-november/16:00

open

T-487 september-21 Gemeentelijk 

grondbezit en 

gemeentelijke 

ontwikkeling van 

woningen 

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging R 01-06-2021 Wethouder De Weger zegt toe inzichten over het 

daadwerkelijke aantal woningzoekenden in Woerden te 

betrekken bij het raadsvoorstel over het addendum op de 

Woonvisie en vooruitlopend hierop de raad te informeren 

over gemeentelijk grondbezit en gemeentelijke 

ontwikkeling van woningen als oplossing voor het 

woonprobleem;

Eind september ontvangt de raad het addendum op de Woonvisie. Gezien de samenhang 

met de punten die in het addendum komen en de planning van de raadsvergaderingen, zal 

dit punt ook bij dit raadsvoorstel  betrokken worden. 

13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en 

beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond 

in december 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00

open

M-147 oktober-21 Motie - ambities voor 

breedtecultuur

raadsinformatiebri

ef

Becht motie R 22-04-2021 verzoekt het college:

•	het manifest en de ontwikkelthema’s leidend te laten zijn in 

de uitwerking van de actiepunten van het gemeentelijke 

cultuurbeleid en als gevolg daarvan meer ambitie te tonen op 

het gebied van breedtecultuur en de verbinding met (kleinere) 

lokale cultuurmakers dan nu is omschreven; 

•	de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2021 te informeren over 

aangescherpte actiepunten. 

In oktober 2021 wordt de raad geinformeerd over de motie ambities voor breedtecultuur. 

De aangescherpte actiepunten en ambities voor breedtecultuur zijn verwerkt in 

raadsvoorstel D/21/033008 ‘Coronasteun lange termijn voor culturele sector Woerden’, 

waarover de raad op 14 oktober 2021 een besluit neemt. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

22-april/20:00/Motie-

Ambities-voor-

breedtecultuur.pdf

afgedaan

R-22 oktober-21 Aanpak en voortgang 

van de afwikkeling 

van de 

Toeslagenaffaire

Najaarsrapportag

e

De Weger Raadsinformatieb

rief

30-03-21 Het college is voornemens om uw raad opnieuw te informeren 

over de voortgang, inclusief de aantallen en bedragen van de 

uitvoering, door middel van de najaarsrapportage.'

Via de najaarsnota (oktober) wordt de raad geinformeerd over de aanpak en voortgang 

van de afwikkeling van de Toeslagenaffaire.

Update oktober: De raad heeft over dit onderwerp op 6 oktober een raadsinformatiebrief 

ontvangen (D/21/032798).

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21012374-

Raadsinformatiebrief-

Aanpak-en-voortgang-

van-de-afwikkeling-van-

de-toeslagenaffaire.pdf

afgedaan

R-32 oktober-21 Kaders participatie 

Omgevingswet

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn 

geregeld: […] Er is een beleidskader voor college en raad 

beschikbaar op het gebied van participatie. Hieruit volgen 

specifieke kaders voor elk instrument uit de Omgevingswet 

(omgevingsvisie, programma, omgevingsplan).

De besluitvorming staat gepland voor oktober 2021.

Griffie (27/8): Het raadsvoorstel Participatiekader is ingepland voor behandeling op de 

Politieke Avond van 2 september. 

19/10 Het beleidskader is op 23 september 2021 door de raad vastgesteld. Dit algemene 

beleidskader geldt ook voor de instrumenten van de Omgevingswet.                                                                                 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

afgedaan

T-476 oktober-21 Svz 

budgetoverhevelinge

n in 

najaarsrapportage

Najaarsrapportag

e

De Regt toezegging R 25-03-2021 •	Wethouder De Regt zegt toe in de najaarsrapportage 2021 

de stand van zaken met betrekking tot de 

budgetoverhevelingen te zullen delen. 

Update 11 september 2021: 14 september komt Najaarsrapportage in college met overzicht 

stand van zaken budgetoverhevelingen 2020 -> 2021

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

25-maart/20:00

afgedaan

T-497 oktober-21 Resterende 7 ton in 

de algemene reserve

Najaarsrapportag

e

De Regt toezegging PA 17-06-2021 Bij de Najaarsrapportage met voorstellen te komen om de 

resterende 7 ton weer in de algemene reserve te krijgen.

Update 11 september 2021: 14 september komt Najaarsrapportage in college. De post is 

hierin meegenomen

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:00

afgedaan

M-156 oktober-21 Motie vreemd - 

Geestdorp 10 of ‘hoe 

geven we vorm aan 

ruimtelijke ordening?’

Raadsvoorstel De Weger motie R 01-06-2021 verzoekt het college:

A. Ten aanzien van ruimtelijke ordening in de gemeente Woerden

1. een gespreksnotitie (raadsinformatiebrief) voor te bereiden voor de 

gemeenteraad van Woerden waarin inzicht wordt gegeven over de 

regels en kaders waarop (ambtelijk en door de commissie ruimtelijke 

kwaliteit en erfgoed) wordt getoetst bij ruimtelijke aanvragen van 

inwoners en ondernemers en op basis waarvan keuzes voor 

handhaving worden gemaakt; dit ook in het licht van de invoering van 

de Omgevingswet;

B. Ten aanzien van Geestdorp 10

2. het door de bewoners opgestelde bestemmingsplan in 

behandeling te nemen en daarbij te handelen conform scenario 3 

(afwijken van het advies van de commissie bezwaarschriften en 

de CRKE en in de beslissing op bezwaar niet handhavend op te 

treden tegen de bruggen en de westelijke inrit);

3. het zienswijzeproces te faciliteren, en dit bestemmingsplan 

(binnen de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 3 maanden na 

vaststelling van deze motie) ter besluitvorming voor te leggen 

aan de gemeenteraad van Woerden;

4. de last onder dwangsom tot nader order op te schorten in 

afwachting van besluitvorming door de raad,

Update oktober: Het bestemmingsplan is in behandeling genomen. De verwachting is dat 

het ontwerp in oktober ter inzage kan worden gelegd. De last onder dwangsom blijft 

opgeschort. 

Raadsvergadering 14 oktober: De heer Hollemans (CDA) doet navraag naar de status van 

de afhandeling van de motie (M-156) over Geestdorp 10. Wethouder De Weger antwoordt 

dat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd en zienswijzen kunnen worden gegeven. 

Het bestemmingsplan zal naar verwachting in februari 2022 aan de raad worden 

voorgelegd. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

vreemd-Voorleggen-

bestemmingsplan-

Geestdorp-10-aan-raad-

AANGENOMEN.pdf

open
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M-156 oktober-21 Motie vreemd - 

Geestdorp 10 of ‘hoe 

geven we vorm aan 

ruimtelijke ordening?’ 

(B)

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 01-06-2021 verzoekt het college:

A. Ten aanzien van ruimtelijke ordening in de gemeente 

Woerden

1. een gespreksnotitie (raadsinformatiebrief) voor te 

bereiden voor de gemeenteraad van Woerden waarin 

inzicht wordt gegeven over de regels en kaders waarop 

(ambtelijk en door de commissie ruimtelijke kwaliteit en 

erfgoed) wordt getoetst bij ruimtelijke aanvragen van 

inwoners en ondernemers en op basis waarvan keuzes 

voor handhaving worden gemaakt; dit ook in het licht van 

de invoering van de Omgevingswet;

B. Ten aanzien van Geestdorp 10

2. het door de bewoners opgestelde bestemmingsplan in 

behandeling te nemen en daarbij te handelen conform 

scenario 3 (afwijken van het advies van de commissie 

bezwaarschriften en de CRKE en in de beslissing op bezwaar 

niet handhavend op te treden tegen de bruggen en de 

westelijke inrit);

3. het zienswijzeproces te faciliteren, en dit bestemmingsplan 

(binnen de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk 3 maanden 

na vaststelling van deze motie) ter besluitvorming voor te 

leggen aan de gemeenteraad van Woerden;

4. de last onder dwangsom tot nader order op te schorten in 

afwachting van besluitvorming door de raad,

gespreksnotitie dmv een rib wordt voorbereid en zal in oktober aan de raad worden 

verzonden

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

vreemd-Voorleggen-

bestemmingsplan-

Geestdorp-10-aan-raad-

AANGENOMEN.pdf

open

M-168 oktober-21 Motie ‘Vrede stichten 

in Reijerscop’ 

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 15-07-2021 1.	om met alle inwoners van Reijerscop in gesprek te gaan 

om duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie;

2.	op basis van ingewonnen informatie zorg te dragen dat, 

om met alles wat in de mogelijkheid ligt van het college, het 

vertrouwen in de overheid terug te winnen en de onderlinge 

relaties van de inwoners van Reijerscop te verbeteren;

3.	uiterlijk in oktober 2021 de gemeenteraad te informeren 

over welke inspanningen het college heeft gedaan en wat het 

resultaat ervan is.

Update 3 september: college heeft huis aan huis brief verzonden aan alle bewoners. 

College werkt aan aanpak voor vervolgfase. RIB hierover volgt in Q4 2021

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open

M-73 oktober-21 Mobiliteitsinzet bij 

ontwikkeling 

Snellerpoort

Bestemmingsplan Noorthoek motie R 19-12-2018 1. Bij de ontwikkeling van Snellerpoort ervoor te zorgen dat 

het vanaf de eerste oplevering van woningen mogelijk is om 

vanuit de wijk zo gemakkelijk mogelijk naar het station te 

fietsen en te wandelen;

2. De uitwerking en financiering van een toekomstige 

verkeerssituatie op de Steinhagenseweg waarbij auto- en 

fietsverkeer elkaar gescheiden kan passeren op de kortst 

mogelijke termijn ter besluitvorming voor te leggen aan de 

raad;

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

mogelijkheden te verkennen om het station een extra toegang 

te geven aan het uiteinde van de perrons, dichterbij 

Snellerpoort;

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

gebruik van duurzame vormen van mobiliteit zoals openbaar 

vervoer, fiets en deelauto gebruik wordt gestimuleerd, en het 

bezit en gebruik van een eigen auto wordt ontmoedigd;

5. Daarvoor benodigde afwijkingen van geldend parkeerbeleid 

c.q. parkeernormen mogelijk te maken in vigerende en op te 

stellen bestemmingsplannen.

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

en Roche (westkant Snellerpoort)  

Ad 2): het raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg/ Beneluxlaan (19R.00932) is 

op 12 maart 2020 vastgesteld in de gemeenteraad. Er is opdracht verstrekt aan het 

adviesbureau, in oktober is gestart met het uitwerken van het ontwerp (ruimtelijk en 

financieel). Naar verwachting is dit in Q1 2021 gereed. 

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

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

Snellerpoort wordt hierbij verkend. 

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

ambitiedocument Snellerpoort naar bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 

van 1 oktober tot 11 november 2020 ter inzage. Naar verwachting wordt het 

bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 aan de gemeenteraad 

aangeboden.(planning afhankelijk van hoeveelheid zienswijzen naar aanleiding van ter 

inzage legging ontwerp bestemmingsplan).

Griffie (4/2): In overleg met de projectgroep is behandeling voorzien op de Politieke Avond 

van 1 april en de raadsvergadering van 22 april. 

Update 30/3: Behandeling vindt plaats op de Politieke Avond van 15 april. 

Update 16/4: De bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen zijn na de Politieke 

Avond van 15 april doorgeleid naar een tweede Politieke Avond. Besluitvorming vindt 

vooralsnog niet plaats op 22 april.

Update 10/5: Tweede behandeling vindt plaats op de Politieke Avond van 12 mei. Besluit is 

voorzien op 27 mei.

Update 15 juni: dit punt wordt nader geactualiseerd in oktober.

open
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R-30 oktober-21 Legesverordening Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn 

geregeld: […] De structurele lasten als gevolg van de 

uitvoering van de wet en structurele

inkomsten zijn in beeld en zijn vertaald naar passende 

afspraken tussen uitvoeringsdiensten (ODRU), een nieuwe 

legesverordening, borging via de nota kostenverhaal en zijn tevens 

aanhangig gemaakt bij de minister.

Legesverordening wordt geupdate en voor 1 juli 2022 aan de raad voorgelegd ter 

besluitvorming. Om de structurele lasten in beeld te krijgen wordt een QuickScan 

uitgevoerd in Q4 2021. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-31 oktober-21 Adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Als de wet in werking treedt moeten een aantal zaken zijn 

geregeld: […] Tenslotte wordt er een

besluit genomen tot instelling van de een adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit (huidige cie RkE) ingesteld.

Zoals in de RIB Routekaart aangegeven wordt gewerkt naar een voorstel voor bestuurlijke 

besluitvorming in het najaar 2021 (oktober). Er is inmiddels door pfh gesproken met de 

voorzitter van de cie Rk&E over ideeën van de commissie en bekeken zal worden in 

hoeverre deze passen binnen de gekozen 2 fasen strategie (fase 1: minimaal noodzakelijke 

stappen voor inwerkingtreding regelen, fase 2: verdere invulling beleid ruimtelijke kwaliteit 

tijdens Transitiefase). 

Update 19/10/21: besluitvorming is verplaatst naar Q1 2022.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-69 oktober 2021 Stand van zaken 

nieuwe inkoop Jeugd 

en Wmo

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatiebri

ef

14-07-21 De raad zal in oktober 2021 nader worden geïnformeerd over 

de actuele stand van zaken nieuwe inkoop jeugd en Wmo met 

ingang van 1 januari 2022.

Update september: rond half oktober is meer duidelijkheid of er voldoende aanbieders zijn 

om vanaf 2022 jeugdhulp en wmo te bieden. De raad wordt dan in november geinformeerd 

over de actuele stand van zaken.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21021486-

Raadsinformatiebrief-

Inkoop-Jeugd-en-Wmo-

vanaf-2022-en-

afhandeling-motie-100-

open

T-463 oktober-21 Resultaten IT-audit Memo Becht toezegging AC 20-01-2021 De resultaten van de aangekondigde IT-audit zullen ter kennis 

van de auditcommissie worden gebracht. 

De ISAE audit zal plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2021. Hierna zullen de resultaten 

gedeeld worden.

open

T-486 oktober-21 Aanpassingen, 

knelpunten en stand 

van zaken 

parkeerbeleid

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging R 27-05-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe dat de raad in oktober wordt 

geïnformeerd via een raadsinformatiebrief over aanpassingen 

in het parkeerbeleid en knelpunten waar het college tegenaan 

is gelopen. Daarnaast ook over de stand van zaken van de 

werkgroep parkeerbeleid en zaken die op de korte termijn 

opgelost moeten worden.

Raadsvergadering 14 oktober: Wethouder Noorthoek zegt toe de aanpassingen op het 

parkeerbeleid voor te leggen aan de gemeenteraad.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

27-mei/20:00

open

T-489 oktober-21 Infrastructurele 

routing fase 1 

stationsgebied

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging R 01-06-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe in het najaar, voor de 

bijeenkomst over fase 1, een verkenning met de raad te zullen 

delen hoe het college de infrastructurele routing voor fase 1  

ziet (inclusief de brug en de auto’s en bussen op de 

Minkemalaan). Daarin wordt nadrukkelijk aangegeven wat de 

voor- en nadelen zijn van het verlengen van de Beneluxlaan in 

het stationsgebied.

Update 8 oktober 2021: november 2021
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00

open

T-506 oktober-21 Kaders Ferm Werk 

2022

raadsinformatiebri

ef

Becht toezegging R 23-09-2021 Mevrouw Franken (Progressief Woerden) stelt raadsvragen 

aan het college over kaders voor Ferm Werk 2022. 

Wethouder Becht beantwoordt de vragen namens het college.  

Hij zegt toe uiterlijk oktober van dit jaar een 

raadsinformatiebrief naar de raad te sturen waarin o.a. wordt 

ingegaan op de voortgang van de bestuursopdrachten.

In oktober wordt de raad d.m.v. een RIB geinformeerd over de stand van zaken m.b.t. de 

voortgang van de bestuursopdrachten. 

Update oktober: De raad heeft de RIB met nummer D/21/037792 (Stand van zaken 

bestuursopdrachten Ferm Werk) ontvangen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

23-september/20:00

open

T-509 oktober-21 Visie Sociaal Domein raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging TA 07-10-2021 Het college zal zijn visie op de zorgen over het Sociaal 

Domein op de lange termijn voor de begrotingsbehandeling 

met de raad delen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Thema-

avond/2021/07-

oktober/20:00

open

T-510 oktober-21 Beantwoording 

vragen n.a.v. 

bespreking 

Najaarsrapportage 7 

oktober

De Regt toezegging TA 07-10-2021 Het college beantwoordt de vragen over de taskforce 

onderwijs en over het groenfonds schriftelijk.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Thema-

avond/2021/07-

oktober/20:00

open
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M-119 november-21 Motie - 

gehandicaptenparkee

rplaatsen en 

amendement 

fietsparkeerplan

Raadsvoorstel Noorthoek motie R 18-02-2021 1.	om het huidige aantal gehandicaptenparkeerplaatsen als 

minimumaantal te bestempelen;

2.	en om bij het afbouwen van het aantal parkeerplaatsen te 

kijken naar de verdeling van de 

gehandicaptenparkeerplaatsen zodat de winkels en de horeca 

optimaal bereikbaar zijn.

D/21/008151 Z/21/007100: Dictum 6. De uitwerking van het 

fietsparkeerplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

raad.

Update maart: Er is kennisgenomen van deze motie. Met beide zal rekening worden 

gehouden in de verdere uitvoering van het parkeerbeleid. 

Tevens zal wanneer het fietsparkeerplan is opgesteld deze worden voorgelegd aan de 

raad. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 een 

uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze 

motie meegenomen.

Griffie (27/8): Dit raadsvoorstel is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie voor 

behandeling op de Politieke Avond van 2 december. 

open

M-120 november-21 Motie - 

haalbaarheidsonderz

oek bewaakte 

fietsenstalling

raadsvoorstel Noorthoek motie R 18-02-2021 1.	een haalbaarheidsonderzoek naar een bewaakte 

fietsenstalling uit te voeren, voordat wordt onderzocht hoe een 

bewaakte fietsenstalling in het centrum van Woerden kan 

worden gerealiseerd; 

2.	de uitkomsten van het onderzoek met de uitwerking van 

het fietsparkeerplan aan de raad voor te leggen; 

3.	in samenspraak met ondernemers en 

binnenstadsbewoners te onderzoeken op welke wijze de 

fietsen zoveel mogelijk ‘op eigen grond’ kunnen worden 

gestald;  

4.	bij de uitvoering van het fietsparkeerplan voorrang te 

geven aan het creëren van extra onbetaalde en onbewaakte 

fietsparkeerplekken.

Update maart: Er is kennisgenomen van de moties omtrent een haalbaarheidsonderzoek 

naar een bewaakte fietsenstalling. Deze motie wordt meegenomen in de uitwerking van 

een fietsparkeerplan. Zoals is aangegeven naar aanleiding van R-3, zal in november 2021 

een uitvoeringsplan worden aangeboden aan de Raad. Hierin wordt de uitwerking van deze 

motie meegenomen.

Griffie (27/8): Dit raadsvoorstel is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie voor 

behandeling op de Politieke Avond van 2 december.

open

M-154 november-21 Motie - Financiële 

verkenning en kaders 

ontwikkeling 

Stationsgebied

Raadsvoorstel Noorthoek motie R 01-06-2021 verzoekt het college:

1. Een financiële verkenning te maken bij de stedenbouwkundige visie 

Stationsgebied en een voorstel te doen voor financiële kaders voor de 

uitwerking van de visie in deelplannen en deze voor te leggen aan de 

raad, en hierbij: a) (de ramingen van) de beoogde financiële 

opbrengst, lasten en nettoresultaten voor de realisatie van de gehele 

visie in beeld te brengen en deze vervolgens op te delen naar de 

individuele deelplannen, om te komen tot een financieel kader per 

fase; b) inzichtelijk te maken wat de deelplannen bijdragen aan het 

fonds infrastructurele werken; c) op te nemen welke keuzes de raad 

heeft om een grondopbrengst te vergroten of de lasten te verlagen en 

welke consequenties dat heeft; d) voor het geheel, en voor de 

deelplannen een risicoparagraaf op te nemen met een opsomming 

van de risico’s, de schatting van de kansen dat deze zich voordoen, 

de mogelijke gevolgen van deze risico’s en

welke maatregelen mogelijk zijn om de risico’s te beheersen; e) de 

inzet op financiering van derden aan te geven; f) een inschatting te 

maken van toekomstige onderhoudskosten versus extra inkomsten 

voor de gemeentebegroting,

2. Bij de uitwerking van de deelplannen expliciet te maken welke 

afhankelijkheden er zijn met andere deelplannen en wat de 

consequenties zijn als de realisatie van deze andere deelplannen niet 

haalbaar is. En dit ook te verwerken in de risicoparagraaf zoals 

genoemd onder 1.d.;

3. De lobbystrategie (zoals genoemd in beslispunten 4 en 5 van het 

raadsvoorstel) te verbinden aan de hierboven genoemde financiële 

verkenning en hierbij ook aandacht te hebben voor de prioritering;

4. dit geheel aan te bieden aan de raad vóór de uitwerking van de 

grondexploitatie fase 1,

wordt uitvoering aan gegeven door T-488 in november 2021
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Financiele-verkenning-

Stationsgebied-1.pdf

open

Pagina 15 van 29

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Financiele-verkenning-Stationsgebied-1.pdf


langetermijnagenda woerden 29-10-2021

M-158 november-21 Motie 

‘oplossingsrichtingen 

kadernota 2022’ 

programmabegrot

ing

De Regt motie R 24-06-2021 1. de raad bij de begroting 2022 keuzeopties voor te leggen 

om de begroting sluitend te maken;

2. als richting voor het sluitend maken van de begroting de 

volgende uitspraken van de raad mee te nemen:

a. Voor noodzakelijke uitgaven moet waar mogelijk dekking 

worden gevonden door herprioritering van de uitgaven binnen 

de begroting als geheel;

b. De lokale lastendruk neemt niet toe voor het sluitend 

maken van de begroting;

c. De aangekondigde incidentele (vooralsnog eenjarige) 

meevaller van de jeugdhulpmiddelen als gevolg van de 

arbitrage tussen Rijk en VNG kan in de breedte van de 

begroting worden gebruikt, daar deze als geheel in de 

afgelopen jaren is uitgeperst om de kostenstijgingen in het 

sociaal domein te kunnen dragen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

24-juni/20:00/Motie-

Oplossingsrichtingen-

Kadernota-2022-1.pdf

open

P-232 november-21 Resultaten onderzoek 

marktconformiteit 

wijkonderhoud

De Regt begroting 2021 Pr 2.5.2.3. "Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud 

worden in 2021 aangeboden aan de raad."

open

P-253 november-21 Warmtevisie - RV 

Warmtevisie

raadsvoorstel De Weger begroting 2021 Pr 4.6.3. "Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de 

fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde 

omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 

2021 door de raad kan worden vastgesteld."

Update januari: februari RIB technische analyse, april RIB procesplan participatie en 

communicatie, Q3 Raadsvoorstel beoordelingscriteria Warmtevisie, Q4 Raadsvoorstel 

Warmtevisie.

Update maart: Het raadsvorostel met de Woerdense Warmtevisie wordt in Q4 aangeboden 

aan de raad.

open

R-28 november-21 Wijziging 

Verordening 

precariobelasting 

2021

raadsinformatiebri

ef

Becht raadsvoorstel 22-04-21 In september 2021 wordt met de horeca besproken wat de 

verwachtingen zijn met betrekking tot de maatregelen in het 

jaar 2022. In het laatste kwartaal van 2021 wordt u over deze 

verwachtingen geïnformeerd.

open

R-3 november-21 Aanpalend beleid 

parkeerbeleid

Raadsvoorstel Noorthoek raadsbesluit R 18-02-2021 D/21/008151 Z/21/007100: 5. Een uitvoeringsplan op te 

stellen voor de overige werkzaamheden die samenhangen 

met de uitwerking van de Kadernota Parkeerbeleid. Dit uit te 

werken in aanpalend beleid (deelmobiliteit en laadpalen) en dit 

ter goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Update maart: Hiertoe gaat een uitvoeringsplan uitgewerkt worden. Dit plan zal in 

november 2021 worden aangeboden aan de Raad. In dit Uitvoeringsplan zal ook worden 

aangegeven wanneer invulling gegeven zal worden aan de moties M-119 en M-120.

Griffie (27/8): Dit raadsvoorstel is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie voor 

behandeling op de Politieke Avond van 2 december.

open

R-33 november-21 Planschade 

verordening

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Te nemen besluit in het kader van de Omgevingswet
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-34 november-21 Handhavingsbeleid 

en 

uitvoeringsprogramm

a inclusief Wet 

kwaliteitsborging

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Te nemen besluit in het kader van de Omgevingswet
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-35 november-21 Verordening kwaliteit 

VTH

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

26-04-21 Te nemen besluit in het kader van de Omgevingswet Update 20-10: De VNG komt nog met een modelverordening kwaliteit VTH. Deze zal aan 

de gemeenteraad worden voorgelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-5 november-21 Resultaten 

deelprojecten 

provinciale subsidie 

"pilot vitale 

binnenstad/ vitale 

dorpskern"

raadsinformatiebri

ef

Becht raadsinformatiebri

ef

29-01-21 De resultaten van de drie deelprojecten komen beschikbaar in 

de loop van 2021 en worden gedeeld met de raad.

Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de 

compacte kern binnenstad Woerden 2021-2030 (€35.000).

Deelproject 2: Verstevigen samenwerking en cohesie in 

uitvoeringsplan sociale meerwaarde-promotie (€35.000).

Deelproject 3: Versterking samenwerking Winkelhart 

Harmelen ondernemers-eigenaren (€10.000)

Update juni 2021: De drie deelprojecten zijn gestart. Uitvoering verloopt conmform 

planning. Deelproject 3 Harmelen is afgerond.

Update oktober 2021: RIB volgt in vierde kwartaal na themabijeenkomst in college (gepland 

26 oktober 2021)

Z/21/004173 / 

D/21/004444

open
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R-6 november-21 Stand van zaken 

luierrecycling 

raadsvoorstel De Weger raadsinformatiebri

ef

05-01-21 Wij blijven de ontwikkelingen binnen de AVU op het gebied 

van het inzamelen en verwerken van luiers nauwlettend 

volgen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de kosten, 

afzetmogelijkheden en inzamelstructuur zullen wij een 

business-case maken en deze voor besluitvorming aan u 

voorleggen.

In RIB 20R.01002 (5 jan. 2021) is de raad geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. 

luierinzameling binnen de AVU. Zodra er meer informatie beschikbaar is zullen wij hiertoe 

een raadsvoorstel voorleggen. Wij verwachten dit in Q4-2021 te kunnen doen.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/20R-01002-

Raadsinformatiebrief-

Stand-van-zaken-

luierrecycling.pdf

open

R-61 november 2021 Budget Taskforce 

GRIP

raadsinformatiebri

ef

Becht/De Regt raadsvoorstel 03-06-21 In september 2021 zal uw Gemeenteraad middels een 

raadsinformatiebrief ingelicht worden over de voortgang van 

de verbetertrajecten en in november/december 2021 wordt 

een tweede raadsinformatiebrief verstuurd.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D210220293-

Raadsvoorstel-Budget-

Taskforce-GRIP.pdf

open

R-62 november 2021 Coronacompensatie 

WoerdenSport

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatiebri

ef

16-06-21 De verwachting is dat het college de gemeenteraad in het 

vierde kwartaal van 2021 via een Raadsinformatiebrief kan 

informeren over de financiële afwikkeling 2020 van 

WoerdenSport.

Eind 2021 (november/december) wordt de raad middels een RIB geinformeerd over de 

financiele afwikkeling 2020 van WoerdenSport https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D210223399-

Raadsinformatiebrief-

Coronacompensatie-

WoerdenSport.pdf

open

R-66 november 2021 Participatie in de 

Omgevingswet

raadsvoorstel De Regt raadsvoorstel 23-09-21 Per kerninstrument van de Omgevingswet dient een 

werkwijze voor participatie te worden vastgesteld zodat de rol 

van de raad binnen deze wet hanteerbaar wordt. Deze 

instrumenten maken daarbij gebruik van het ‘raadskader 

Participatie’.

Update oktober: wordt aangeleverd in combinatie met het adviesrecht raad, naar 

verwachting in december 2021 of januari 2021 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-67 november 2021 Vragenlijst evaluatie 

participatietrajecten

raadsinformatiebri

ef

De Regt raadsvoorstel 23-09-21 Omdat participatietrajecten sterk verschillen, zal de wijze van 

evalueren ook sterk verschillen. Om te kunnen reflecteren op 

de algehele ontwikkeling van de gemeente, is het zeer 

wenselijk dat de resultaten uit evaluaties ook vergeleken 

kunnen worden. Daarom ontwikkelen we een gedeeltelijk 

gestandaardiseerde vragenlijst voor evaluaties, die zoveel als 

mogelijk en relevant wordt gebruikt. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-71 november 2021 Beleidsnota PFAS raadsvoorstel De Regt raadsinformatiebri

ef

31-07-21 De beleidsnota PFAS wordt in het najaar opgesteld en zal dan 

ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/St

ukken-van-college-

aan-raad/D21025361-

Raadsinformatiebrief-

PFAS-

ontgravingskaart.pdf

open

R-75 november 2021 Maatregelen 

geluidsoverlast

raadsvoorstel Noorthoek raadsinformatiebri

ef

22-09-21 In het 4e kwartaal van 2021 willen we tot een set aan 

maatregelen komen, deze vervolgens zo snel mogelijk ter 

besluitvorming aanbieden aan het college en raad. 

Besluitvorming door het college of de raad over de 

verschillende maatregelen is mede afhankelijk van de 

effectiviteit, het draagvlak en de kosten. Het tijdspad van 

besluitvorming kan variëren per maatregel en is onder andere 

afhankelijk van beschikbare financiële dekking. Er is een reële 

kans dat het college en vervolgens de raad een besluit moet 

nemen omdat er onvoldoende dekking beschikbaar is om alle 

breed voorgestelde maatregelen uit te kunnen voeren.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Schri

ftelijke-

vragen/D21035078-

Beantwoording-vragen-

Inwonersbelangen-

Hollandbaan-

Waardsebaan.pdf

open

T-488 november-21 Themasessie 

ontwikkeling 

stationsgebied/Poort 

van Woerden

themabijeenkoms

t

Noorthoek toezegging R 01-06-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe in oktober of november 2021 

een besloten avond te organiseren over de financiën van het 

gehele gebied (inclusief Middelland en Snellerpoort). Daarin 

wordt de (definitieve) uitvoering van fase 1 – stationsgebied - 

besproken en kan een doorkijk gegeven worden naar de 

daaropvolgende fases. Tijdens deze avond worden de gelden 

van de woonimpuls, de stand van zaken van het 

gebiedsfonds, de infrastructurele werken, de reserves, en een 

toelichting lobbytraject besproken. Over dit laatste onderwerp 

zal ieder jaar aan de raad gerapporteerd worden. 

Elke fase van de ontwikkeling van het stationsgebied wordt 

goedgekeurd door de raad. Er worden geen zaken uitgevoerd 

die niet door de gemeenteraad financieel gedekt zijn. 

Wordt ingepland voor november 2021 waarbij genoemde punten aan bod zullen komen.

Griffie (27/8): Deze bijeenkomst is opgenomen in de doorkijk van de agendacommissie 

voor de Thema-avond van 18 november. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00

open
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T-491 november-21 RIB Verstrekking 

subsidies sociaal 

domein

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging PA 17-06-2021 De raad zal worden geïnformeerd over de verstrekking van de 

subsidies en de uitkomst van de weging. Daarbij wordt de 

maatschappelijke agenda als kader gebruikt en vormen de 

accenten slechts een aanvulling daarop. Bij deze 

raadsinformatiebrief komt ook een bijlage hoe de beoordeling 

precies tot stand is gekomen. 

In Q4 2021 wordt de raad geinformeerd over de verstrekking van de subsidies en de 

uitkomst van de weging.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:06

open

T-495 november-21 RIB gemaakte keuzes 

snelfietsroute

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 17-06-2021 Daarnaast wordt de raad via een raadsinformatiebrief 

geïnformeerd over de keuzes van het college en de uitwerking 

daarin (over oversteekplaatsen Minkema/Steinhagense en 

keuze tussen VRI) Daarin wordt ook duidelijk aangegeven 

welke alternatieven er zijn. Mocht de raad het nodig achten, 

kan deze raadsinformatiebrief nog geagendeerd worden. 

Update oktober: november 2021
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:02

open

T-511 november-21 Statusupdate 

Afghaanse 

vluchtelingen

Themabijeenkom

st

De Weger toezegging R 14-10-2021 Mevrouw De Mooij (WeDo politiek) stelt raadsvragen over 

Afghaanse vluchtelingen. 

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het 

college en zegt toe tijdens bespreking van de 

raadsinformatiebrief over de stand van zaken van opvang 

asielzoekers en huisvesting statushouders tijdens de Thema-

avond van 18 november een update te zullen geven over de 

landelijke situatie rond Afghaanse vluchtelingen op dat 

moment. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

14-oktober/20:00

toegevoegd

T-512 november-21 Overzicht 

maatregelen 

vuurwerkoverlast

raadsinformatiebri

ef

Molkenboer toezegging PA 26-10-2021 Burgemeester Molkenboer zegt toe dat er een overzicht komt 

van de huidige maatregelen tegen vuurwerkoverlast. Dit komt 

uiterlijk eind november. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

T-514 november-21 Begroting 650 jaar 

Woerden

raadsinformatiebri

ef

Molkenboer toezegging PA 26-10-2021 Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad inzicht krijgt in 

de begroting van 650 jaar Woerden, uiterlijk eind november. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

M-112 december-21 Motie vreemd - 

Orange the World 

Orange Woerden

Molkenboer motie R 1-12-2020 Verzoekt het college,

1. Indien mogelijk dit jaar Woerden tot 10 december oranje te 

kleuren).

2. De campagne zoveel als mogelijk via de gemeentelijke 

gebouwen (/organisaties) bekend te maken, m.b.v. folders en 

poster van Orange the World.

Update september: we zijn gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om op 10 

december één of enkele gebouwen oranje te laten kleuren en hier andere organisaties bij te 

betrekken.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

01-

december/20:00/Motie-

vreemd-Orange-the-

World-Orange-Woerden-

AANGENOMEN.pdf

open

M-122 december-21 Motie - inventariseren 

toekomstige 

woningbouwlocaties

De Weger motie R 18-02-2021 1.	een inventarisatie te maken van potentiële 

woningbouwlocaties voor de middellange termijn;

2.	hierbij de inwoners van dorpen en wijken via de platforms 

te betrekken;

3.	op basis van deze inventarisatie periodiek gesprekken te 

voeren met eigenaren en initiatiefnemers om 

woningbouwontwikkelingen aan te moedigen;

4.	de gemeenteraad jaarlijks te informeren over de 

ontwikkelingen op de geïnventariseerde locaties via een apart 

hoofdstuk in de jaarbrief wonen;

5.	deze lijst met locaties ook te betrekken bij de 

totstandkoming van de Omgevingsvisie.

De woningbouwlocaties met potentie voor de middellange en lange termijn zullen worden 

benoemd in de Omgevingsvisie. 

13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en 

beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond 

in november 2021.

open
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M-126 december-21 Motie – Alle cijfers op 

een rij voor 

berekening ozb-

tarieven

Raadsvoorstel De Regt motie R 25-03-2021 1.	de gemeenteraad in het vervolg bij het raadsvoorstel 

Vaststelling belastingverordeningen de volgende informatie te 

verstrekken ten aanzien van de ozb-verordening:

o De WOZ-waarden van woningen en niet-woningen in het 

relevante peiljaar en het jaar daarvoor;

o Het daaruit voortvloeiende percentage ontwikkeling van 

WOZ-waarden van woningen en niet-woningen;

o De door de raad in de begroting vastgestelde 

totaalopbrengst aan onroerendezaakbelasting, uitgesplist naar 

eigenaren woningen, eigenaren niet-woningen en gebruikers 

niet-woningen;

o De op het voorgaande gebaseerde berekening van de ozb-

tarieven voor elk van de drie categorieën, inclusief het 

uiteindelijke percentage,

De wethouder zegt op 25 maart 2021 toe de cijfers waarnaar 

in de motie ‘Alle cijfers op een rij voor berekening ozb-

tarieven’ wordt gevraagd in de toekomst als bijlage aan de 

stukken toe te voegen. 

Update april: de bijlage wordt aangeleverd bij het vasstellen van de tarieven in december 

2021

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

25-maart/20:00

open

M-150 december-21 Motie - Aanvullende 

verkoopvoorwaarden

De Weger motie R 01-06-2021 Spreekt de wens uit dat er bij Snellerpoort en Snel en Polanen 

inwoners van de gemeente Woerden voorrang krijgen

Juli 2021: wordt meegenomen in het addendum van de woonvisie. 

13/9/21 Beantwoording is opgenomen het raadsvoorstel Addendum op de Woonvisie en 

beantwoording moties (D21/033611) dat geagendeerd kan worden voor de Politieke Avond 

in december 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Aanvullende-

verkoopvoorwaarden-

1.pdf

open

M-151 december-21 Motie - Beperken 

geluidsoverlast 

Staatsliedenkwartier

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 01-06-2021 1. om in de nieuw te ontwikkelen woongebieden Snellerpoort 

en Snel en Polanen maatregelen te nemen om weerkaatsing 

van geluid in de richting van het Staatsliedenkwartier zo veel 

mogelijk te voorkomen, conform de wettelijke eisen op basis 

van berekeningen die daarvoor op het moment van realisatie 

gelden;

2. in de overeenkomst met de ontwikkelaar van de 

woongebieden Snellerpoort en Snel en Polanen op te nemen 

dat zij (lees: de ontwikkelaar) extra maatregelen neemt als de 

weerkaatsing van geluid vanaf de woongebieden Snellerpoort 

en Snel en Polanen richting het Staatsliedenkwartier na 

realisatie en meting op dat moment alsnog boven de wettelijke 

norm uit blijkt te komen.

N.B. Een nulmeting in het Staatsliedenkwartier qua 

geluidsbelasting vanaf de spoorlijn is een noodzakelijk 

hulpmiddel om de toename van weerkaatsing achteraf te 

kunnen beoordelen;

3. om de gemeenteraad gedurende het vervolgproces door 

middel van raadsinformatiebrieven te informeren over hoe 

uitvoering wordt gegeven aan het beperken van 

geluidsweerkaatsing in de richting van het 

Staatsliedenkwartier, 

Er gaat worden onderzocht of, en zo ja op welke wijze, dit meegenomen kan worden in de 

tenders (Q3/4)

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Beperken-

geluidsoverlast-

Staatsliedenkwartier-

1.pdf

open

P-245 december-21 Omgevingsvisie 

Woerden

De Weger begroting 2021 Pr 6.3.2. "In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld." In april ontvangt u een raadsinformatiebrief met het proces van de participatie en de 

besluitvorming

Update juli 2021: De beoogde besluitvorming staat gepland voor december 2021.

Griffie (27/10): Op 18 november vindt een themabijeenkomst plaats over de 

Omgevingsvisie.

open

R-26 december-21 Ontwerp-warmtevisie Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

23-03-21 Na de zomer wordt, op basis van de input vanuit het 

participatieproces en het raadsbesluit over de selectiecriteria 

en uitgangspunten, een concept warmtevisie opgesteld. Na 

een brede inspraakronde wordt het ontwerp voor de 

Warmtevisie

Woerden eind 2021 voorgelegd aan de raad.

In Q4 2021 ontvangt de raad een voorstel
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21010327-

Raadsinformatiebrief-

Inrichting-

participatieproces-

Warmtevisie-

Woerden.pdf

open
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R-27 december-21 Pilot 

Jeugdbescherming 

Utrecht West

Noorthoek Raadsinformatieb

rief

01-04-21 De gemeenteraad wordt eind 2021 nader geïnformeerd over 

de resultaten van deze pilot. De pilot is in eerste instantie 

ingestoken op verbetering van de jeugdbescherming van de 

gezinnen. Ook heeft het een lerend doel voor uitvoerenden in 

de jeugdbeschermingsketen. In de volgende 

Raadsinformatiebrief nemen we ook de financiële aspecten 

mee (business case van verschuiving van taken en budget 

van SVMN naar Woerdenwijzer) 

In Q4 2021 wordt de raad geinformeerd over de resultaten van de pilot jeugdbescherming 

Utrecht-West.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21013256-

Raadsinformatiebrief-

Pilot-Jeugdbescherming-

Utrecht-West.pdf

open

R-46 december-21 Rapportage 

onderzoek en lobby 

medefinanciering 

bovenplanse 

infrastructurele 

ingrepen

Raadsvoorstel Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 het college opdracht te geven aan het eind van elk 

kalenderjaar te rapporteren aan de raad over het onderzoek 

en de lobby voor medefinanciering van de bovenplanse 

infrastructurele ingrepen door provincie, rijk en/of andere 

partijen (o.v. besluitvorming raad)

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

R-49 december-21 Themasessie opgave 

ontwikkeling oude 

Minkema

Thema-sessie Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 Processtappen ontwikkeling Oude Minkema: Opgave voor de 

ontwikkeling scherp stellen. De bouwstenen voor de opgave 

zijn globaal opgenomen in de visie en in deze memo (zoals: 

dit moet een gezichtsbepalende ontwikkeling zijn, waarbij het 

gebouw (voor een deel) openbaar toegankelijk is). Door de 

opgave in een themasessie met de gemeenteraad scherp te 

stellen beogen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen 

bezoeker of gebruiker kunnen worden van deze speciale plek? 

Welke aanvullende kaders (bijv. gemeente levert geen financiële 

bijdrage aan de ontwikkeling, hoe zit het met de ruimtelijke 

inpasbaarheid van de invulling) moeten we van tevoren vastleggen? 

Hoe kunnen we er voor zorgen dat dit een haalbare en realistische 

ontwikkeling wordt? Hiervoor zullen wij een voorstel doen.

Update oktober: december 2021
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

T-494 december-21 RIB Updates 

snelfietsroute

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 17-06-2021 De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over 

de updates rond dit project, waaronder de subsidievertrekking 

vanuit de provincie.

Update oktober: decemeber 2021 De subsidieverstrekking is reeds gedeeld met de 

gemeenteraad.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:03

open

R-77 december 2021 De stand van zaken met 

betrekking tot de 

voortgang van de 

bestuursopdrachten, de 

begrotingswijziging en 

raadsinformatiebri

ef

Becht raadsinformatiebri

ef

28-10-21 Een spoorboekje met de volgorde van de realisatie van de 

bestuursopdrachten ontvangt u uiterlijk half december 2021.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21037389-

Raadsinformatiebrief-

Stand-van-zaken-

voortgang-

bestuursopdrachten-

toegevoegd

T-516 december-21 Problemen 

huishoudelijke hulp

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging PA 26-10-2021 Wethouder De Weger zegt toe de raad te informeren over de 

problemen bij huishoudelijke hulp, dit komt uiterlijk december. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

M-165 januari-22 Motie ‘Zonnevelden 

netjes ingepast’ 

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 15-07-2021 de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek, waar een 

subsidieaanvraag voor loopt, te delen met de raad voordat er 

wordt overgegaan tot een selectie van initiatieven voor 

zonnevelden in zoekgebieden t.b.v. de opgave voor en na 

2030,

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

grootschalige energie opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open

M-166 januari-22 Motie ‘Altijd een anti-

slagschaduwsysteem

’ 

De Weger motie R 15-07-2021 1.	in geval de raad ertoe besluit om zoekgebieden aan te 

wijzen voor grootschalige windenergie in het stappenplan voor 

grootschalige energieopwekking specifiek voor 

windenergieprojecten een criterium op te nemen voor een anti-

slagschaduwsysteem dat slagschaduw in alle gevallen tot een 

minimum terugregelt, ongeacht de duur van de hinder of de 

afstand tot woningen en dit criterium mee te laten wegen bij 

het selecteren van initiatieven,

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

grootschalige energie opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open

M-167 januari-22 Motie ‘Behoud 

landelijk karakter 

buitengebied’

De Weger motie R 15-07-2021 1.	in het Afwegingskader aan de genoemde thema’s ook de 

landbouwfunctie toe te voegen;

2.	grootschalige zonne-energieprojecten op landbouwgrond 

alleen toe te staan wanneer deze worden gecombineerd met 

een van de genoemde thema’s dan wel functies,

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

grootschalige energie opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open
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langetermijnagenda woerden 29-10-2021

M-169 januari-22 Motie 'Thermische 

energie'

Raadsvoorstel De Weger motie R 23-09-2021 de technische en economische haalbaarheid te (laten) toetsen 

en de toepassing van thermische energie vanuit de RWZI 

Woerden en de RWZI in de Meern als alternatieve 

warmtebron mee te nemen in de warmtevisie. 

30 september: Motie wordt meegenomen in de warmtevisie woerden die in Q4 aan de raad 

wordt aangeboden.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

23-

september/20:00/Motie-

Thermische-Energie.pdf

open

R-45 januari-22 Totaaloverzicht 

budget 

investeringsfonds

Raadsinformatieb

rief

De Weger Raadsinformatieb

rief

13-04-21 In 2021 investeren we € 110.000,- aan het project Logeerhuis 

Bredius vanuit het thema Maatschappelijke Ontwikkeling en

Maatschappelijke Betrokkenheid en Eenzaamheid. Daarnaast 

wordt € 262.000,- geïnvesteerd in drie projecten op het thema 

Sociaal Werken in de Wijk. Hiermee houden we nog € 

128.758,- over wat beschikbaar is voor andere projecten die

passen binnen de kaders van het investeringsfonds.

Als het budget van het investeringsfonds volledig is uitgenut, 

ontvangt u hiervan nog een totaaloverzicht.

Plannining is een RIB voor januari 2022 
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D2108906-

Raadsinformatiebrief-

Tussentijdse-update-

over-het-

investeringsfonds-van-

2019-2021.pdf

open

R-58 januari-22 Criteria 

maatschappelijke 

tender

raadsvoorstel De Weger raadsbesluit R 15-07-2021 Te besluiten dat voor de realisatie van grootschalige 

energieopwekking één of meerdere maatschappelijke tenders 

worden uitgeschreven en dat dit ook geldt voor grootschalige 

energieopwekking in de spoorzone en snelwegzone (die 

zonder gebiedsproces opengaan voor vergunningverlening). 

De raad de criteria voor de tender op een later moment (maar 

voordat de tender wordt opengesteld voor inschrijvingen) voor 

te leggen middels een raadsvoorstel. In deze 

maatschappelijke tender worden, naast de eisen en 

voorwaarden uit de bijlage stappenplan in ieder geval de 

volgende criteria meegenomen:

a. Lokaal eigendom

b. Mogelijkheden financiering van initiatieven uit de 

Woerdense gemeenschap

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

grootschalige energie opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

open

T-493 januari-22 Themabijeenkomst 

polarisatie

themabijeenkoms

t

De Weger toezegging PA 17-06-2021 Daarnaast wordt afgesproken een themabijeenkomst te zullen 

organiseren over polarisatie

Update 8-10: themabijeenkomst wordt ingepland. Daarin aandacht voor hoe 

maatschappelijke organisaties in de praktijk omgaan met (tegengaan van) polarisatie. 

Verwachting planning: Q4 2021/Q1 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:04

open

T-501 januari-22 Verkenning 

netcapaciteit

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging R 15-07-2021 Wethouder De Weger zegt toe een verkenning uit te voeren 

naar de verbreding van de netcapaciteit voor kleinschalige 

opwek van duurzame energie in het landelijk gebied. 

Daarnaast zegt wethouder De Weger toe samen met andere 

gemeenten afspraken te zullen maken met Stedin in welke 

mate gebruik kan worden gemaakt van de netcapaciteit. 

Onderdeel van deze verkenningen is de mogelijkheid om als 

gemeente aandelen te kopen.

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

grootschalige energie opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-

juli/17:00/Raadsvoorste

l-Afwegingskader-

grootschalige-duurzame-

energie-vervolg

open

M-163 februari-22 Motie ‘Zonnelint met 

geluidswal A12’ 

raadsinformatiebri

ef

De Weger Motie R 15-07-2021 1.	om in overleg met de grondeigena(a)r(en) en andere 

eventuele belanghebbenden een onderzoek te doen naar de 

haalbaarheid van de A12 als locatie voor de duurzame 

opwekking van zonne-energie en daarover zo snel mogelijk 

maar uiterlijk in het 1e kwartaal van 2022 te rapporteren aan 

de raad;

2.	in samenwerking met Rijkswaterstaat te onderzoeken of 

op deze locatie de combinatie van energieopwekking door 

zonnepanelen en een geluidswal/–scherm valt te combineren;

3.	in overleg met de andere gemeenten in de U16 en de 

provincie te onderzoeken onder welke voorwaarden de 

aanpak uit Drenthe voor opwekking van zonne-energie  

kopieerbaar is en welke bijdrage een dergelijke aanpak kan 

leveren aan de opgaven in 2030 en 2050 in U16-verband; 

4.	de betrokken volksvertegenwoordigers uiterlijk in het 

eerste kwartaal van 2022 in kennis te stellen van de resultaten 

van dit onderzoek naar de mogelijkheden in U16-verband,

Update 3 september: verzoek tot opname A12 in OER programma van Rijk is verzonden 

door provincie, mede namens gemeente Woerden. Nog geen reactie van Rijk bekend. 

Wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige opwek.

Update 11 oktober: de termijn wordt januari 2022

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open
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M-164 februari-22 Motie ‘Inzetten op 

zonnecollectieven 

van meer dan 50 

panelen’ 

raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 15-07-2021 1.	een uitvoeringsplan op te stellen voor het laten ontstaan 

van collectieven van inwoners die bovenop hun eigen 

energievraag een collectief van meer dan 50 zonnepanelen 

willen leggen op eigen dak en dit te laten meetellen voor de 

RES;

2.	in te zetten op minimale regelgeving en goede voorlichting 

om dit tot stand te brengen;

3.	de raad hierover in februari 2022 te informeren.

Update 3 september: deze motie wordt opgenomen in op te zetten programma 

kleinschalige energie opwek.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

15-juli/17:00

open

R-37 februari-22 Project plan Ferm 

Wijzer Light

Becht Raadsinformatieb

rief

01-04-21 Q4 2021 worden de eerste evaluaties uitgevoerd met als doel 

bij te sturen waar nodig. De uitkomsten van die evaluaties 

worden uiterlijk Q1 2022 met de raad gedeeld.

In Q4 2021 worden de eerste evaluaties uitgevoerd. De uitkomsten van deze evaluaties 

worden begin Q1 2022 (februari) met de raad gedeeld. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21015292-

Raadsinformatiebrief-

Project-plan-Ferm-

Wijzer-Light.pdf

open

R-48 februari-22 Grondexploitatie 

zuidoostelijk 

deelgebied 

stationsgebied

Raadsvoorstel Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 Opstellen grondexploitatie fase 1, zuidoostelijk deelgebied: 

parallel aan het opstellen van een stedenbouwkundig plan 

voor fase 1 stellen we een grondexploitatie op. Uw raad zal te 

zijner tijd worden gevraagd om hierover een besluit te nemen.

Update oktober: Q1 2022
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

R-50 februari-22 Bepaling functie 

oude Minkema

Raadsinformatieb

rief

Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 Processtappen ontwikkeling Oude Minkema:

Gewenste nieuwe functie(s) bepalen:

Dit doen we op basis van de geformuleerde kaders: hier 

moeten plannen/functies tenminste aan voldoen. De ideeën 

uit de voorronde worden hieraan getoetst. Ideeën die niet aan 

de minimale kaders voldoen, vallen af. De overige ideeën 

worden beoordeeld en bieden de basis voor het formuleren 

van de uitvraag aan de markt. Het college van B&W neemt 

hier een besluit over en informeert de raad.

Update oktober: Q1 2022
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

R-59 februari 2022 Monitoring effecten 

parkeerbeleid

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatiebri

ef

30-06-21 In september zal monitoring worden opgestart naar de 

effecten van het parkeerbeleid. Naar aanleiding van de

monitoring zal onderzocht worden of het parkeerbeleid op 

elementen bijstelling behoeft. Daarover zal u overeenkomstig 

het raadsvoorstel D/21/008131 begin 2022 over worden 

geïnformeerd.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21024884-

Raadsinformatiebrief-

Parkeerbeleid-invoering-

nieuwe-voorwaarden-

parkeerverguning-en-

aanpassing-

parkeerregulering-

Leidsestraatweg-en-

omgeving.pdf

open

R-72 februari 2022 Verkenningen 

kleinschalige 

asielopvang en 

tijdelijke 

woonvormen 

statushouders

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatiebri

ef

22-09-21  'Wij zullen u begin 2022 nader informeren over de opbrengst 

van de verkenningen naar kleinschalige asielopvang en

tijdelijke woonvorm voor statushouders, en de voortgang van 

het voorstel aan het Rijk.

In februari 2022 wordt de raad geinformeerd over de verkenningen kleinschalige 

asielopvang en tijdelijke woonvormen statushouders.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/St

ukken-van-college-

aan-raad/D21034595-

Raadsinformatiebrief-

Stand-van-zaken-

opvang-asielzoekers-

en-huisvesting-

statushouders.pdf

open

R-74 februari 2022 Coronasteun lange 

termijn voor culturele 

sector Woerden

raadsinformatiebri

ef

Becht raadsvoorstel 08-09-21 Via een raadsinformatiebrief brengen wij u begin 2022 op de 

hoogte van de voortgang.

In februari 2022 wordt de raad middels een RIB op de hoogte gebracht van de voortgang 

coronasteun voor de culturele sector.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/St

ukken-van-college-

aan-raad/D21033008-

Raadsvoorstel-

Coronasteun-lange-

termijn-voor-culturele-

sector-Woerden.pdf

open

T-483 februari-22 Plan van aanpak 

WoerdenSport

Raadsvoorstel Noorthoek toezegging R 27-05-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe dat het plan van aanpak in 

2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het 

eindrapport over de toekomst van WoerdenSport  gereed zal 

zijn. 

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de raad geinformeerd over het plan van aanpak.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

27-mei/20:00

open

T-492 februari-22 Prioriteiten subsidies 

sociaal domein

themabijeenkoms

t

De Weger toezegging PA 17-06-2021 Jaarlijks wordt de raad in feb/maart betrokken bij de 

ontwikkelingen in het sociaal domein, op basis waarvan 

prioriteiten gelegd worden die worden vastgelegd in de 

programmabegroting. Uiteindelijk krijgen deze prioriteiten ook 

een plek in subsidie-uitvragen en andere uitvoering. 

In Q1 2022 wordt een themabijeenkomst georganiseerd.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:05

open
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R-82 februari 2022 Beantwoording 

schriftelijke vragen 

Huisvesting 

statushouders in de 

gemeente Woerden

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatiebri

ef

12-10-21 Wij zullen de raad begin 2022 nader informeren over de 

opbrengst van de verkenningen naar kleinschalige 

asielopvang en tijdelijke woonvormen voor statushouders en 

de voortgang van het voorstel aan het Rijk.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Schri

ftelijke-

vragen/D21037069-

Beantwoording-vragen-

Woerden-en-

Democratie-Huisvesting-

statushouders-in-de-

gemeente-Woerden.pdf

toegevoegd

T-513 mei-22 Voorstel LED-

verlichting sport

raadsvoorstel Noorthoek toezegging PA 26-10-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe dat er een voorstel komt voor 

LED-verlichting bij de sport, dit komt in het voorjaar 2022. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

T-517 mei-22 Svz 

vervoersvoorzieninge

n Wmo

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging PA 26-10-2021 Wethouder De Weger zegt toe terug te komen op de stand 

van zaken van de vervoersvoorziening binnen de Wmo in het 

tweede kwartaal van 2022. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

M-159 juni-22 Motie ‘temporiseren 

huurverhoging 

binnensport’ 

voorjaarsrapporta

ge

Noorthoek motie R 24-06-2021 1. De huurverhoging binnensport per 1 januari 2022 te 

temporiseren en pas op zijn vroegst per 1 januari 2023 te 

laten ingaan, dit te betrekken bij het Voorjaarsoverleg in 2022;

2. De kosten van € 42.000 van deze temporisering onderdeel 

te laten maken van de coronarekening en op te voeren voor 

compensatie door het Rijk.

3. De huurverhoging voor de periode vanaf 1 januari 2023 ter 

bespreking voor te leggen in het voorjaarsoverleg 2022 

evenals de uitkomst van de bespreking met het Rijk over de 

vergoeding.

De sportverenigingen zijn reeds op de hoogte gebracht van dit besluit. De financiele kosten 

van 42K zijn conform besluit verwerkt. Huurverhoging wordt bij de voorjaarsnota 2022 

(juni) opnieuw besproken. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

24-juni/20:00/Motie-

temporiseren-

huurverhoging-

binnensport.pdf

open

R-70 juli 2022 Visie op 

overheidsparticipatie

raadsinformatiebri

ef

De Regt raadsvoorstel 23-09-21 Op dit moment is er in Woerden vooral aandacht voor en 

kennis van burgerparticipatie. Hoewel het afwegingskader op 

veel punten voor zowel burgerparticipatie en 

overheidsparticipatie bruikbaar kan zijn, ligt de nadruk nog op 

burgerparticipatie. Overheidsparticipatie komt in de praktijk al 

wel voor, maar een visie hierop ontbreekt. Met het oog op 

ontwikkelingen als het uitdraagrecht en initiatiefrecht in de 

Omgevingswet, is het van belang dit nader te ontwikkelen. Dat 

is nadrukkelijk iets wat de gemeente niet alleen kan en moet 

doen. Daarom gaan we met het raadskader Participatie in de 

hand het gesprek aan met de dorps- en wijkplatforms en 

andere stakeholders en partners van de gemeente over 

overheidsparticipatie en wat daarvoor nodig is. De uitkomsten 

van deze gesprekken worden teruggekoppeld in de raad en 

vormen een bron voor aanpassing van het kader naar een

versie 2.0

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-47 augustus-22 Stedenbouwkundige 

visie Stationsgebied

Raadsvoorstel Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 Raadsvoorstel Stedenbouwkundige plan fase 1 (zuidoostelijk 

deelgebied)

Update oktober: medio 2022
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

R-51 augustus-22 Selectie plan oude 

Minkema

Raadsinformatieb

rief

Noorthoek Raadsvoorstel 27-05-21 Processtappen ontwikkeling oude Minkema:

Selectie beste plan en partij

Uit de inzendingen wordt het plan geselecteerd dat het beste 

scoort op de vooraf gedefinieerde criteria.

Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn de toegankelijkheid, de 

bijdrage aan de samenleving, minimale opbrengst, etc. Het 

college neemt een besluit over de selectie en informeert de 

raad hierover. Resultaat van de selectie is het sluiten van een 

ontwikkelingsovereenkomst tussen initiatiefnemer en 

gemeente voor ontwikkeling van het  Oude Minkema + 

omgeving. 

Update oktober: medio 2022
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open
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R-57 september-22 Gebiedsproces 

grootschalig wind 

Barwoutswaarder en 

Reijerscop

raadsvoorstel De Weger raadsbesluit R 15-07-2021 Beslispunt 11. Over het starten van gebiedsprocessen ten 

behoeve van grootschalig wind in Barwoutswaarder (gebied 

D) en Polder Reijerscop (gebied J) uiterlijk tweede helft 2022 

een raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. Dit voorstel is 

het resultaat van de tussenstap te nemen voor definitieve 

locatiekeuze zoals beschreven in besluitpunt 5.5.

Update 3 septemer: wordt opgenomen in op te zetten programma grootschalige opwek open

T-465 oktober-22 Evaluatie Cheese 

Valley

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 04-03-2021 In oktober 2022 komt de wethouder met de evaluatie van dit 

raadsvoorstel

Update 10-05: Dit staat gepland voor oktober 2022, nu wordt eerst stichting Cheese Valley 

opgericht. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/04-

maart/20:00

open

P-248 november-22 Participatiebrief De Regt begroting 2021 Paragraaf 

participatie

"Voor participatie wordt een afwegingskader ontwikkeld en 

een participatiekalender. De bedoeling is om de contouren 

hiervan eind 2020 gereed te hebben. Ook zal de raad middels 

een -nog te ontwikkelen- aparte participatiebrief geïnformeerd 

worden over de ervaringen, resultaten en ambities met 

participatie in de verschillende trajecten. In paragraaf 5 komt 

dit samengevat terug."

Update september: Het participatiekader is inmiddels aangenomen door de gemeenteraad. 

De eerste participatiebrief krijgt de raad naar verwachting in Q4 2022 toegestuurd

open

R-80 november 2022 Update 

corona(compensatie) 

WoerdenSport

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatiebri

ef

12-10-21 De verwachting is dat het college de gemeenteraad in het 

vierde kwartaal van 2022 via een raadsinformatiebrief kan 

informeren over de financiële afwikkeling 2021 van 

WoerdenSport. Daarnaast wordt de gemeenteraad via de 

reguliere Planning en Control cyclus op de hoogte gehouden.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21035836-

Raadsinformatiebrief-

Update-corona-

compensatie-

WoerdenSport.pdf

toegevoegd

R-38 december-22 Project plan Ferm 

Wijzer Light

Becht Raadsinformatieb

rief

01-04-21 Q3 2022 vindt een uitgebreide evaluatie plaats op effectiviteit 

en prestatie indicatoren.

Uiterlijk Q4 2022 (december) wordt de raad geinformeerd over de uitgebreide evaluatie op 

effectiviteit en prestatie indicatoren. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21015292-

Raadsinformatiebrief-

Project-plan-Ferm-

Wijzer-Light.pdf

open

M-54 geen termijn motie Woerdense 

motiemarkt

De Regt 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. 

update april (participatie) > het participatiekader is in vergevorderd stadium en wordt 

waarschijnlijk vlak voor de zomer aan de raad aangeboden. Zodra de besluitvorming 

plaatsvindt (waarschijnlijk net na de zomer) worden met de raad afspraken gemaakt over 

de participatiebrief.

Griffie (juli '21): Het participatiekader is toegevoegd aan de doorkijk van de 

agendacommissie voor behandeling op de Politieke Avond van 2 of 16 september.

Update oktober: In verband met corona kan tijdens de begrotingscyclus van 2021 (op korte 

termijn) nog geen uitvoering worden gegeven aan de motiemarkt. Met de nieuwe raad zal 

worden besproken of en op welke wijze de motiemarkt vorm zal krijgen in 2022.

open

M-76 geen termijn Motie Weteringzone Noorthoek motie R 14-11-2019 Verzoekt het college: 

- bij de verdere uitwerking van de weteringzone rekening te 

houden met de omgeving als bijzonder historisch lint en het 

landschappelijke karakter van de woonbuurt en 

wandel/vaarroute. 

- architectonische plannen direct grenzend aan de wetering in 

lijn te laten zijn met de cultuurhistorische waarde van dit 

gebied.

- de bewoners van de Linschoterweg actief te betrekken bij de 

verdere uitwerking van de weteringzone. 

Update april 2021: Komt aan de orde tijdens de verdere uitwerking, op het moment dat er 

concrete initiatieven zijn voor transformatie in de Weteringzone / Middelland. Termijn is nog 

onbekend. Waarschijnlijk niet eerder dan 2022.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2019/

14-

november/20:00/motie-

weteringzone.pdf

open

T-504 Definitie 

Participatiekader

De Regt toezegging PA 02-09-2021 Naar aanleiding van de vragen over de definitie van draagvlak 

zegt wethouder De Regt toe voor de raadsvergaderingen 

hierover informatie met de raad te delen. 

Update september: afgerond, toegestuurd in aanloop naar behandeling participatiekader
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/02-

september/20:00

afgedaan
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M-115 Motie bescherm de 

rest van Wulverhorst

Noorthoek motie R 28-01-2021 verzoekt het college:

•	het stuk ten westen van de Van Zwietenweg in de polder 

Wulverhorst in de ruimtelijke structuurvisie een groene functie 

te geven en niet langer aan te merken als potentiële locatie 

voor een bedrijventerrein, om daarmee een groene 

bestemming voor de lange termijn te borgen.  

Wethouder Noorthoek zegt in de vergadering toe dat er een 

groene buffer zal worden gerealiseerd in Wulverhorst. N.B. 

Het gaat hier om de gemeentelijke  structuurvisie.

Update april 2021: Dit wordt opgepakt in gemeentelijke traject van de omgevingsvisie.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

28-januari/20:00

open

M-116 Motie oog voor 

omgeving 

schuifruimtelocaties

Noorthoek motie R 28-01-2021 verzoekt het college:

in het vervolgtraject op deze besluitvorming een actieve en 

ruimhartige inspanning te leveren met de mensen in de 

directe omgeving van de locaties, waaronder ook hier 

gevestigde (agrarische) bedrijven, om samen tot oplossingen 

te komen die de gevolgen voor hen beperken en perspectief 

voor de toekomst bieden.

In maart '21 start op elk project een partcipatietafel. 
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

28-januari/20:00

open

M-149 Motie - naar 

parkeerbeleid dat 

werkt op papier en in 

praktijk

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek motie R 27-05-2021 1. te onderzoeken welke wijzigingen in het parkeerbeleid en 

de implementatie daarvan moeten worden aangebracht;

2. bij binnenstadondernemers en -bewoners actief op te halen 

hoe de implementatie van het nieuwe parkeerbeleid kan 

worden verbeterd;

3. een meldpunt te creëren waar inwoners en ondernemers 

verbeterpunten, kinderziektes en onlogische situaties in het 

nieuwe parkeerbeleid kunnen aandragen;

4. inwoners, ondernemers en bezoekers over deze 

mogelijkheid te informeren;

5. de raad te informeren over de uitkomsten en de door het 

college al dan niet voorgestelde aanpassingen aan het 

parkeerbeleid.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

27-mei/20:00/Motie-

Naar-parkeerbeleid-dat-

werkt-op-papier-en-in-

praktijk.pdf

open

M-152 Motie - Kleinschalige 

woonvormen voor 

ouderen

De Weger motie R 01-06-2021 verzoekt het college:

binnen het vast te stellen bestemmingsplan Snellerpoort in 

overleg met de ontwikkelaars op minimaal één locatie een 

kleinschalige betaalbare woonvorm voor senioren die niet 

alleen willen wonen te realiseren.

Juli 2021: Dit zal worden meegenomen in de tenderuitvraag in de komende periode. Er 

wordt gekeken of dit bij de nadere invulling van de programma's voor de bouwvelden hoe 

dit inpasbaar is.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Kleinschalige-

woonvormen-voor-

senioren-1.pdf

open

M-153 Motie - Winkelplein 

Snel en Polanen

De Weger motie R 01-06-2021 verzoekt het college:

1. bij de definitieve inrichting van het centrale plein te kiezen 

voor een winkelplein in plaats van een verblijfplein;

2. het aanleggen van veilige en verantwoorde fietsroutes en -

voorzieningen op/rond het plein als uitgangspunt te hanteren 

in het toegezegde overleg,

Bij nadere uitwerking van het inrichtingpslan wordt gezocht naar een goede combinatie van 

verblijfspein en bereikbaarheid van de winkels voor fietsers en andere groepen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Winkelplein-Snel-en-

Polanen-1.pdf

open

M-155 Motie - Bouwen in 

samenhang met de 

omgeving (A)

Noorthoek motie R 01-06-2021 verzoekt het college om:

1. Bij verdere uitwerking van het Stationsgebied rekening te 

houden met de (historische) omgeving.

2. De bewoners actief te betrekken, bijvoorbeeld middels een 

klankbordgroep, bij de verdere uitwerking van het 

Stationsgebied en over keuzes terug te koppelen naar de 

klankbordgroep. 

wordt meegenomen bij de uitwerking van fase 1 van het Stationsgebied
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

01-juni/20:00/Motie-

Bouwen-in-samenhang-

met-de-omgeving-1.pdf

open

M-160 Motie ‘een mooi en 

levend Exercitieveld’ 

raadsinformatiebri

ef

De Regt motie R 24-06-2021 te onderzoeken hoe het Exercitieveld levendiger en 

multifunctioneler gebruikt kan worden buiten de evenementen 

om,

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

24-juni/20:00/Motie-

Een-mooi-en-levend-

Exercitieveld.pdf

open
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M-162 Motie ‘witte anjer 

perkje’

raadsinformatiebri

ef

Molkenboer motie R 24-06-2021 1. ook in de gemeente Woerden een Witte Anjer Perkje te 

realiseren op een geschikte locatie en over de concrete 

invulling met lokale veteranen en/of de Stichting Veteranen 

Lopikerwaard op te trekken;

2. bij dit perkje een informatiebord te plaatsen met uitleg over 

de betekenis van het symbool van de witte anjer en 

veteranen;

3. de raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn 

terugkoppeling te geven,

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

24-juni/20:00/Motie-

vreemd-Witte-Anjer-

Perkje-1.pdf

open

M-94 Motie Rembrandtbrug 

als kans voor 

schuifruimte

Noorthoek motie R 15-10-2020 * Een koppeling te maken tussen de aanleg van de 

Rembrandtbrug, herstructurering van Barwoutswaarder en de 

zoektocht van de gemeente Woerden naar voldoende 

schuifruimte;

* Zijn hieruit voortvloeiende positie in gesprekken met de 

Provincie aan te wenden om meer coulance te 

bewerkstelligen en daarmee de kansen op een goede 

realisatie van 6 tot 9 hectare schuifruimte te vergroten,

De aanpak vanuit het programma Brug Woeden-West en het programma herstructurering 

bedrijventerreinen wordt op elkaar afgestemd.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

15-

oktober/19:30/Raadsvo

orstel-Brug-Woerden-

West/Motie-

Rembrandtbrug-als-kans-

voor-schuifruimte-bij-rv-

Brug-Woerden-West.pdf

open

P-242 Herstructureringspla

n Barwoutswaarder

Noorthoek begroting 2021 Pr 4.9.1. "Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor 

bedrijventerrein Barwoutswaarder."

Wordt dit voorjaar hervat. open

R-1 Paraplubestemmings

plan n.a.v. 

intiatiefvoorstel 

kleine windmolens

raadsvoorstel De Weger raadsbesluit R 23-04-2020 3. Het college opdracht te geven de bestemmingsplannen aan 

te passen conform beslispunten 1 en 2 middels een 

paraplubestemmingsplan, dat op de kortst mogelijke termijn 

wordt opgesteld, ter inzage gelegd en voor besluitvorming 

wordt voorgelegd aan de gemeenteraad;

 Update mei: De wijziging van het bestemmingsplan wordt meegenomen in het 

omgevingsplan. Binnenkomende aanvragen, die voldoen aan het beleid,  worden 

momenteel met afwijking (kruimel) verleend. Volledigheidshalve, er komt dus geen 

paraplubestemmingsplan.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/2

020/23-

april/20:00/Initiatiefvoo

rstel-CDA-inzake-

beleidskader-kleine-

windmolens-in-

Gemeente-Woerden

open

R-10 Jaarplan vervanging 

bomen

raadsinformatiebri

ef

De Regt raadsinformatiebri

ef

15-12-20 Na het MOP en de investeringsprioritering is de vervolgstap 

het opstellen van een jaarplan voor de vervanging van bomen, 

binnen de toegewezen investeringsruimte. De jaarplannen 

voor beheer, waaronder het jaarplan bomen, worden afgerond 

in Q1 2021. Het jaarplan bomen zal bestaan uit: - de 

verwijdering van de eerder veiliggestelde bomen; - de locaties 

voor duurzame herplant in 2021; - de uitwerking van ‘Operatie 

#Treemark’, zoals het aanplanten van een klein bos. Dit bos 

moet een deel van de verwijderde bomen, die niet kunnen 

worden vervangen op dezelfde locatie, compenseren, om zo 

een bomenareaal van 30.000 bomen nu en in de toekomst te 

behouden (https://rplwoerden.nl/overeenkomst-aanplant-en-

vervangen-bomengetekend/). 

Update april: In samenwerking met Bomenwacht wordt een plan opgesteld. Rond de zomer 

zal dit ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Update september: In verband met tijd/capaciteit is dit op korte termijn niet haalbaar en 

wordt dit niet meer in 2021 verwacht. Wordt onderdeel van jaarlijks Jaarplan openbare 

ruimte.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/St

ukken-van-college-

aan-

raad/Raadsinformatie

brief-20R-01114-

Bomen-in-beeld.pdf

open

R-15 Dienstverleningsover

eenkomst 2021-2025 

tussen de gemeenten 

Woerden en 

Oudewater.

Becht raadsvoorstel 16-07-20 De nieuwe DVO treedt op 1 januari 2021 in werking. Elk jaar 

worden de auditcommissies van beide gemeenten periodiek 

geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de 

ambtelijk samenwerking.

In het najaar worden de auditcommissie over de uitvoering van de DVO geinformeerd 
https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/In

gekomen-brieven/20r-

00433-raadsvoorstel-

inzake-

dienstverleningsovere

enkomst-2021-2025-

tussen-de-gemeenten-

woerden-en-

oudewater.pdf

open

R-41 Toekomst 

glastuinbouw 

Harmelerwaard

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatieb

rief

22-04-21 Het college is in gesprek met de provincie en de

stad Utrecht over de relatie tussen de toekomst van de 

glastuinbouw in de Harmelerwaard en de ontsluiting van de 

Harmelerwaard. In de komende periode worden alle 

mogelijkheden en de daaraan verbonden consequenties in 

beeld gebracht. Op basis hiervan wordt bepaald, op welke 

wijze hiermee kan worden omgegaan. De gemeenteraad zal 

logischerwijs worden betrokken bij de besluitvorming.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21016765-

Raadsinformatiebrief-

Proces-voor-

verkenningsstudie-naar-

toekomst-van-

glastuinbouw-in-de-

Harmelerwaard.pdf

open
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R-43 Ontwikkelingen 

ZorgSamen

Noorthoek Raadsinformatieb

rief

07-04-21 Op basis van de visies van ZorgSamen en van het St. 

Antonius kan de raad zich een beeld vormen van de 

toekomstige zorg in Woerden. Het college zal vervolgens met 

een voorstel komen over de voortgang van medewerken aan -

/samenwerken op de herinrichting van het ziekenhuisterrein 

als onderdeel van herinrichting van Middelland.

Op 14 april heeft St Antonius een presentatie gegeven aan de raad over de visie op 

ziekenhuiszorg in Woerden. 

Op deze informatie komt nog een vervolg: de visie van St Antonius op de herontwikkeling 

van het ziekenhuisterrein. Deze wordt verwacht na de zomer, uiterlijk Q4 2021. 

Daarna zal het college komen met een voorstel over het meewerken aan/samenwerken 

met Antonius op de herinrichting van het ziekenhuisterrein als onderdeel van de 

herinrichting van Middelland. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21011427-

Raadsinformatiebrief-

Ontwikkelingen-

ZorgSamen.pdf

open

R-44 Traject locatie 

brandweerkazernes 

Kamerik, Harmelen 

en Zegveld

Raadsinformatieb

rief

Molkenboer Raadsinformatieb

rief

20-04-21 De afspraken met de VRU over de financiering en het 

eigendom zullen verder uitgewerkt worden in een 

samenwerkingsovereenkomst. Separaat starten wij de 

projectorganisatie met de zoektocht naar een geschikte 

locatie. Gedurende het traject wordt u middels 

raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden.

Update juni: 1/6 is een RIB naar de raad gestuurd (D/21/020438). Een nieuwe RIB volgt 

wanneer de locatie definitief is.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21014217-

Raadsinformatiebrief-

Nieuwbouw-

brandweerkazernes-

Kamerik-Harmelen-en-

Zegveld.pdf

open

R-54 Jaarplan openbare 

ruimte

Raadsinformatieb

rief

De Regt raadsvoorstel 25-05-21 Zoals toegezegd in de politieke avonden van april 2021 willen 

wij de informatievoorziening naar uw raad verbeteren. Er 

wordt gewerkt aan een tweejaarlijkse raadsinformatiebrief, te 

weten in de zomer en de winter, waarin vanuit team Realisatie 

& Beheer wordt gerapporteerd de kwaliteit, 

onderhoudsachterstanden en lopende projecten in de 

openbare ruimte.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21013387-

Raadsvoorstel-

Vaststellen-Jaarplan-

openbare-ruimte-

2021.pdf

open

R-55 Kaders Stichtse 

Groenlanden

Molkenboer raadsinformatiebri

ef

18-05-21 Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van De Woerdense 

VVD inzake Heldere kaders Stichtse Groenlanden:

Vraag 3: Op welke wijze zal de Woerdense raad geïnformeerd worden over 

de voortgang van dit traject? Kunnen wij ook de door de provincie verzochte 

voorstellen ontvangen zodat deze meegenomen kunnen worden in onze 

eigen latere afwegingen?

Reactie: De raad wordt door middel van brieven, klankbordbijeenkomsten en 

raadsvoorstellen op de hoogte gehouden van dit traject. De stukken van de 

provincie zijn openbaar en zijn terug te lezen via bijgevoegde link. 

https://www.stateninformatie.provincie-

utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2021/14-april/21:30 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Schri

ftelijke-

vragen/D21019131-

Beantwoording-vragen-

VVD-Heldere-kaders-

Stichtse-

Groenlanden.pdf

open

R-65 Herziening 

Participatie- en 

inspraakverordening

raadsvoorstel De Regt raadsvoorstel 23-09-21 Een voorstel voor de herziening van de Participatie- en 

inspraakverordening ontvangt de raad zodra de ‘Wet 

versterking participatie op decentraal niveau’ van kracht is.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-73 behandeling motie 

"een goed gesprek 

over rioolheffing"

raadsvoorstel De Regt raadsinformatiebri

ef

06-09-21 De VNG heeft aangegeven dat de variant voor waterafvoer op 

basis van waterverbruik komt te vervallen. De raad wordt 

volgend jaar een keuze uit twee varianten van 

heffingssystematieken voorgelegd.

De RIB, documentnummer D/21/032887, is 31 augustus 2021 in het college geweest en het 

goede gesprek heeft 9 september jl. plaatsgevonden.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/St

ukken-van-college-

aan-raad/D21032887-

Raadsinformatiebref-

Behandeling-motie-

een-goed-gesprek-

over-rioolheffing.pdf

open

R-76 Toekomst 

Schulenburch

raadsinformatiebri

ef

de weger raadsinformatiebri

ef

15-01-21 Wij zullen u nader informeren wanneer wij met het bestuur 

overeenstemming hebben bereikt over de toekomst van De 

Schulenburch

Update mei 2021: De gemeente is nog volop in gesprek over de toekomst van de 

Schulenburch. Voor de korte termijn is een oplossing gevonden. Voor middelange en lange 

termijn zijn we in gesprek. 

Dit is u ook medegedeelt in de raadsinformatiebrief naar aanleiding van artikel 42 vragen 

van de ChristenUnie. De RIB met nummers:  Z21016959 - D21022112. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21003868-

Raadsinformatiebrief-

Vervolg-

handhavingstraject-De-

Schulenburch.pdf

open

T-419 Dialoog over racisme bijeenkomst Molkenboer toezegging R 25-06-2020 De burgemeester zegt toe zich, via de griffie, in verbinding te 

stellen met de raad om te bespreken op welke wijze het 

college een dialoog over racisme, discriminatie en uitsluiting 

kan organiseren. 

Update oktober: voorlopig stopgezet ivm Corona-crisis
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2020/

25-juni/20:00

open
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T-478 Compensatie 

budgetoverhevelinge

n

De Regt toezegging R 25-03-2021 Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft categorie 3 

budgetoverhevelingen 2020 in de geest van de motie 

‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, maar 

de motie niet als zodanig te kunnen uitvoeren. 

Indien daar aanleiding toe is dan zal de raad gelijktijdig met de jaarrekening 2020 hierover 

nader worden geinformeerd.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

25-maart/20:00

open

T-485 Eindrapport toekomst 

WoerdenSport

Noorthoek toezegging R 27-05-2021 Wethouder Noorthoek zegt toe dat het plan van aanpak in 

2022 aan de raad wordt voorgelegd en dat in 2023 het 

eindrapport over de toekomst van WoerdenSport  gereed 

zal zijn. 

In de loop van 2023 wordt de raad geinformeerd over het eindrapport toekomst 

WoerdenSport.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

27-mei/20:00

open

T-490 Gekapte bomen i.r.t. 

houtstook

De Regt toezegging TA 10-06-2021 Wethouder De Regt zegt toe de vraag van de heer Van 

Assem (Inwonersbelangen) schriftelijk te zullen beantwoorden 

wat er gebeurt met het hout van door gemeente Woerden 

gekapte bomen

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Thema-

avond/2021/10-

juni/20:00

open

T-498 Gesprek U16 

programmamanagem

ent

De Weger toezegging PA 17-06-2021 Wethouder De Weger zegt toe dat hij met de U16 in gesprek 

zal gaan over een goed programmamanagement en om te 

voorkomen dat de U16 een eigen leven gaat leiden.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:01

open

T-499 Betrekken wijk- en 

dorpsplatforms bij 

participatiekader 2.0

raadsvoorstel De Regt toezegging R 24-06-2021 Wethouder De Regt zegt toe bij het opstellen van het 

participatiekader 2.0 ook dorps- en wijkplatforms te betrekken. 

open

T-500 Beheersplan 

realisatie ruimtelijke 

plannen

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 08-07-2021 Wethouder de Regt geeft aan het verzoek in de 

aangekondigde motie heel logisch en constructief te vinden. 

Hij zegt toe de intentie daarvan mee te nemen in de 

bestaande afspraken. Met de raad wordt dit in een besloten 

sessie bediscussieerd (voor behandeling van de 

programmabegroting) aan de hand van de Nota grondbeleid. 

In die sessie zal het college ook het plan over hoe de 

risicobuffer en de risico’s in balans kunnen worden gebracht, 

bespreken met de raad. 

Griffie (27/10): de Nota Grondbeleid is nog niet bij de raad aangeleverd.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/08-

juli/20:00

open

T-502 Evaluatie 

participatiekader

De Regt toezegging PA 02-09-2021 Wethouder De Regt zegt toe dat er evaluatie zal plaatsvinden 

in de jaarbrief over participatie. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/02-

september/20:00

open

T-503 Publieksversie 

participatiekader

De Regt toezegging PA 02-09-2021 Daarnaast zegt hij toe dat er een toegankelijke 

(publieks)versie van het Participatiekader zal worden 

opgesteld voor inwoners nadat het Participatiekader is 

vastgesteld door de raad. 

Uit notitie 'toekomst van het participatiekader': Als de raad het 

Participatiekader vast heeft gesteld, ontwikkelen we een 

aantrekkelijk vormgegeven en toegankelijke versie van het 

kader en de toolbox die online beschikbaar is voor 

organisatie, raad en samenleving. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/02-

september/20:00

open

T-505 VNG en 

Omgevingswet i.r.t. 

Participatiekader

De Regt toezegging PA 02-09-2021 Naar aanleiding van de vragen en opmerkingen over de VNG 

en over de Omgevingswet zal wethouder De Regt contact 

zoeken met de betreffende portefeuillehouders. 

update oktober: afgehandeld.
https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Politieke-

avond/2021/02-

september/20:00

open

T-507 Vrijstelling 

gemeentelijke 

belastingen

overige De Regt toezegging R 23-09-2021 De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt een raadsvraag 

aan het college over vrijstelling van gemeentelijke 

belastingen. 

Wethouder De Regt beantwoordt de vraag namens het 

college. Hij geeft aan dat het verzoek van de heer Bakker enig 

uitzoekwerk vergt en zegt toe hier later op terug te komen.

Update oktober: Dit zal gebeuren bij de aangekondigde motie vreemd van Sterk Woerden 

over kwijtschelding. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Gemeenteraad/2021/

23-september/20:00

open

T-508 Bijeenkomst risico's 

en risicobeheer

themabijeenkoms

t

De Regt toezegging TA 07-10-2021 Het college zal een agendaverzoek doen voor een 

themabijeenkomst over risico’s en risicobeheer. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Thema-

avond/2021/07-

oktober/20:00

open
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R-78 Intentieovereenkomst 

Wittlaan 12

raadsvoorstel De Weger raadsinformatiebri

ef

12-10-21 Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen naar 

verwachting in de tweede helft van 2022 ter vaststelling aan 

de raad worden aangeboden.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21036316-

Raadsinformatiebrief-

Intentieovereenkomst-

Wittlaan-12.pdf

toegevoegd

R-79 Impact aankondiging 

congestie 

elektriciteitsnet door 

Tennet en Stedin

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatiebri

ef

14-10-21 Ook wil gemeente Woerden samen met Stedin onderzoeken 

welke mogelijkheden de nabijheid van het Zuid-Hollandse 

netwerk voor initiatieven in Woerden biedt. Zodra hier meer 

over bekend is zal dit gedeeld worden met de raad

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/RES-memo-

congestie-

electriciteitsnetwerk-

1.pdf

toegevoegd

R-81 Verduurzamen 

brandweerkazerne 

Woerden

raadsvoorstel De Regt raadsinformatiebri

ef

05-10-21 Wij zullen de gemeenteraad in de eerste helft van 2022 een 

voorstel doen toekomen voor het uitvoeren van dit project in 

gewijzigde vorm.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/stukken/Stukk

en-van-college-aan-

raad/D21035765-

Raadsinformatiebrief-

Verduurzamen-

brandweerkazerne-

Woerden.pdf

toegevoegd

T-518 Themabijeenkomst 

Kwadraad en 

Woerden Dichtbij

themabijeenkoms

t

De Weger toezegging PA 26-10-2021 Wethouder De Weger zegt een Thema-avond over Kwadraad 

en Woerden Dichtbij te organiseren na de jaarwisseling.  

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/26-oktober/20:00

toegevoegd

T-519 Oplossing 

dekkingstekort Grex

raadsvoorstel De Regt toezegging PA 28-10-2021 Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de jaarrekening 

heeft laten zien dat wat betreft de grondexploitaties de risico’s 

groter zijn dan de reserve en er onvoldoende dekking is en 

vraagt welke oplossing de wethouder hiervoor ziet. Wethouder 

De Regt toe de raad hierover een voorstel te zullen doen.

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/28-oktober/20:00

toegevoegd

T-520 Risico's IBOR raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 28-10-2021 Wethouder De Regt zegt toe de onderbouwing van de 

800.000 euro voor risico’s IBOR schriftelijk toe te lichten. 

https://gemeenteraad.w

oerden.nl/Vergaderinge

n/Begrotingscommissie/

2021/28-oktober/20:00

toegevoegd
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