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RAADSVOORSTEL 
Z/21/010976 

D/22/065027 
 

  

Indiener: De voorzitter 

Datum:  30 juni 2022 

Contactpersoon:  L. Wanders 

Tel.nr.: 8679 E-mailadres: wanders.l@woerden.nl 

 

Onderwerp:  
 
Wijze van afdoening lijst ingekomen stuken 22 april t/m 22 juni 2022 
 

 
Gevraagd besluit: 
 
De ingekomen stukken over de periode van 22 april t/m 22 juni 2022 te behandelen zoals voorgesteld. 
 

Bijlagen: 

- Ontwerp-raadsbesluit (D/22/065019) 
- Lijst ingekomen stukken 22 april t/m 22 juni 2022 (D/22/065024) 

 

 
De indiener: De voorzitter 
 
De voorzitter 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 

De griffier 
 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas  

 
 
 



RAADSBESLUIT  
Z/21/010976 
D/22/065019 

  

  

Onderwerp: Wijze van afdoening lijst ingekomen stukken 22 april t/m 22 juni 2022 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 30 juni 2022 van: 

- De voorzitter 

 

gelet op het bepaalde in het Reglement van Orde; 

- Artikel 22, derde lid. 
 

b e s l u i t: 

 

De ingekomen stukken over de periode van 22 april t/m 22 juni 2022 te behandelen zoals 
voorgesteld. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op 6 juli 2022, 

 
 

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

 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

   

 
 



LIJST INGEKOMEN STUKKEN 22 APRIL T/M 22 JUNI 2022

Omschrijving URL Publicatiedatum Behandelvoorstel

1

D22053154-Raadsinformatiebrief-Raadsinformatie-inzake-

maatregelen-en-gevolgen-prioritering-domein-Ruimte-voor-

bestuur-medewerkers-klanten-en-andere-externe-partijen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22053154-

Raadsinformatiebrief-Raadsinformatie-inzake-

maatregelen-en-gevolgen-prioritering-domein-

Ruimte-voor-bestuur-medewerkers-klanten-en-

andere-externe-partijen.pdf 22-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

2

D22058169-raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-

kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058169-

raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-

kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf 22-04-2022

Agenderen voor de raadsvergadering van 28 apri 

2022

3

D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-

Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22056331-

Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-

Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-

bijlagen.pdf 22-04-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

4

D22059514 Aanmelden fractieassistent Rob Heijna, 

Inwonersbelangen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22059514-Aanmelden-

fractieassistent-Rob-Heijna-

Inwonersbelangen.pdf 25-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

5

D22059520 Aanmelden fractieassistent Erik Flore, 

Inwonersbelangen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22059520-Aanmelden-

fractieassistent-Erik-Flore-

Inwonersbelangen.pdf 25-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

6

D22059547 Ingekomen mail - Inspreektekst inwoner inzake 

bestemmingsplan Willem Alexanderlaan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22059547-Ingekomen-mail-

Inspreektekst-inwoner-inzake-

bestemmingsplan-Willem-Alexanderlaan.pdf 26-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

7

D22059490 Ingekomen brief - Enquete SyntusFlex Woerden en 

Mijdrecht.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22059490-Ingekomen-brief-

Enquete-SyntusFlex-Woerden-en-Mijdrecht.pdf 26-04-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

8

D22057793-Omgevingsdienst-Regio-Utrecht-Aanbiedingsbrief-bij-

jaarstukken-2021.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sa

menwerkingsverbanden/D22057793-

Omgevingsdienst-Regio-Utrecht-

Aanbiedingsbrief-bij-jaarstukken-2021.pdf 26-04-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

9

D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-

betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22057542-

Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-

met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-

Snellerpoort.pdf 26-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

10

Memo-college-Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-

parkeergarages.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/Memo-college-

Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-

parkeergarages.pdf 26-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

11

D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-

klimaatbestendig-bouwen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22051023-

Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-

klimaatbestendig-bouwen.pdf 26-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

12

D22058704-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-

GGiD-GGDrU.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058704-

Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-

ontwikkeling-GGiD-GGDrU.pdf 26-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

13

Memo-college-Addendum-keuzeknoppen-project-

Rembrandtbrug.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/Memo-college-

Addendum-keuzeknoppen-project-

Rembrandtbrug.pdf 29-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

14

Memo-college-Invloed-opvang-Oekraine.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/Memo-college-

Invloed-opvang-Oekraine.pdf 29-04-2022 Voor kennisgeving aannemen

15

D22060138 Ingekomen mail - Verzoek verplaatsing openbaar 

toilet bij Plantsoen Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22060138-Ingekomen-mail-

Verzoek-verplaatsing-openbaar-toilet-bij-

Plantsoen-Woerden.pdf 02-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

16

D22059350 Memo gemeente Woerden - Proef eerste uur gratis 

parkeren in de parkeergarages.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22059350-Memo-gemeente-

Woerden-Proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-

de-parkeergarages.pdf 02-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

17

D22059809-Ferm-Werk-Informatiebrief-onderzoek-veilige-

werkomgeving.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sa

menwerkingsverbanden/D22059809-Ferm-

Werk-Informatiebrief-onderzoek-veilige-

werkomgeving.pdf 02-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

18

D22054139-Raadsinformatiebrief-Beantwoording-motie-M2-1-

Maai-mei-niet-en-laat-je-gazon-bloeien.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22054139-

Raadsinformatiebrief-Beantwoording-motie-M2-

1-Maai-mei-niet-en-laat-je-gazon-bloeien.pdf 06-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

19

D22060228 Inwonersbrief - Uitvoeren motie Zonnelint met 

Geluidswal (geluidsscherm) bij A12.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22060228-Inwonersbrief-

Uitvoeren-motie-Zonnelint-met-Geluidswal-

geluidsscherm-bij-A12.pdf 12-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

20

D22061027 Inwonersbrief - Beperking houtstook bebouwde kom 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061027-Inwonersbrief-

Beperking-houtstook-bebouwde-kom-

Woerden.pdf 12-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

21

D22060036-Raadsinformatiebrief-Eindrapport-Vitale-binnenstad-

Woerden-2030.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22060036-

Raadsinformatiebrief-Eindrapport-Vitale-

binnenstad-Woerden-2030.pdf 12-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

22

D22061084-Memo-college-Openbaarmaking-onderzoek-

technische-oorzaak-sloopgeval-gemeentehuis-Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061084-Memo-

college-Openbaarmaking-onderzoek-technische-

oorzaak-sloopgeval-gemeentehuis-

Woerden.pdf 12-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

23

D22057977-Raadsinformatiebrief-Vaststellen-

Wegencategoriseringsplan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22057977-

Raadsinformatiebrief-Vaststellen-

Wegencategoriseringsplan.pdf 12-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

24

D22059627-Raadsvoorstel-Ontwerpbegroting-2023-2026-Ferm-

Werk.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22059627-

Raadsvoorstel-Ontwerpbegroting-2023-2026-

Ferm-Werk.pdf 12-05-2022 Betrekken bij GR-carrousel 25 mei 2022

25

D22058824-RV-Zienswijze-ontwerp-Begroting-2023-en-2e-

ontwerp-Begrotingswijziging-2022-ODRU-excl-bijlagen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058824-RV-

Zienswijze-ontwerp-Begroting-2023-en-2e-

ontwerp-Begrotingswijziging-2022-ODRU-excl-

bijlagen.pdf 12-05-2022 Betrekken bij GR-carrousel 25 mei 2022

26

D22060431 Sportoverleg Woerden - Aftreden en indienen ontslag 

leden Sportoverleg.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22060431-Sportoverleg-

Woerden-Aftreden-en-indienen-ontslag-leden-

Sportoverleg.pdf 16-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

27

D22057408-Raadsinformatiebrief-Afdoening-motie-ChristenUnie-

SGP-inzake-proces-Tijdelijke-Huisvesting-Wilhelminaschool-1.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22057408-

Raadsinformatiebrief-Afdoening-motie-

ChristenUnie-SGP-inzake-proces-Tijdelijke-

Huisvesting-Wilhelminaschool-1.pdf 16-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

28

D22061923-Memo-college-Toezicht-sloop-gemeentehuis.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061923-Memo-

college-Toezicht-sloop-gemeentehuis.pdf 18-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

29

D22056713-Raadsvoorstel-Beschikbaar-stellen-financiele-

middelen-voor-herstelkosten-brandveiligheid.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22056713-

Raadsvoorstel-Beschikbaar-stellen-financiele-

middelen-voor-herstelkosten-

brandveiligheid.pdf 18-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

30

Raadsinformatiebrief-Bestuursovereenkomst-Groene-Hart.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-

raad/Raadsinformatiebrief-

Bestuursovereenkomst-Groene-Hart.pdf 19-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22053154-Raadsinformatiebrief-Raadsinformatie-inzake-maatregelen-en-gevolgen-prioritering-domein-Ruimte-voor-bestuur-medewerkers-klanten-en-andere-externe-partijen.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058169-raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058169-raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058169-raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058169-raadsvoorstel-geheimhouding-grondexploitatie-kavels-rondom-landgoed-Bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22056331-Raadsvoorstel-Actualisering-Grex-Centrumgebied-Bredius-exclusief-geheime-bijlagen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22057793-Omgevingsdienst-Regio-Utrecht-Aanbiedingsbrief-bij-jaarstukken-2021.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22057793-Omgevingsdienst-Regio-Utrecht-Aanbiedingsbrief-bij-jaarstukken-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22057793-Omgevingsdienst-Regio-Utrecht-Aanbiedingsbrief-bij-jaarstukken-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057542-Raadsinformatiebrief-Uitspraak-Raad-van-State-met-betrekking-tot-de-bestemmingsplannen-Snellerpoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058704-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-GGiD-GGDrU.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058704-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-GGiD-GGDrU.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058704-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-GGiD-GGDrU.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22058704-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-ontwikkeling-GGiD-GGDrU.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Addendum-keuzeknoppen-project-Rembrandtbrug.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Addendum-keuzeknoppen-project-Rembrandtbrug.pdf
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/Memo-college-Invloed-opvang-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22059809-Ferm-Werk-Informatiebrief-onderzoek-veilige-werkomgeving.pdf
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31

D22055068-Raadsvoorstel-Financiele-schade-2022-van-

WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22055068-

Raadsvoorstel-Financiele-schade-2022-van-

WoerdenSport-ten-gevolge-van-corona.pdf 19-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

32

D22059895-Raadsvoorstel-Kredietverlening-investeringen-

2021.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22059895-

Raadsvoorstel-Kredietverlening-investeringen-

2021.pdf 19-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

33

D22058642-Raadsvoorstel-Zienswijze-jaarrek-2021-geact-

begroting-2022-en-ontwbegroting-2023-VRU.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058642-

Raadsvoorstel-Zienswijze-jaarrek-2021-geact-

begroting-2022-en-ontwbegroting-2023-

VRU.pdf 19-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

34

D22062214-Memo-burgemeester-Vervolg-onderzoek-

geheimhouding.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062214-Memo-

burgemeester-Vervolg-onderzoek-

geheimhouding.pdf 19-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

35

D22060178-Raadsvoorstel-Zienswijze-op-concept-

Ontwerpbegroting-2023-GGDrU.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22060178-

Raadsvoorstel-Zienswijze-op-concept-

Ontwerpbegroting-2023-GGDrU.pdf 19-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

36

D22061075-Raadsvoorstel-Bestuurlijke-vertegenwoordiging-

Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061075-

Raadsvoorstel-Bestuurlijke-vertegenwoordiging-

Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden.pdf 20-05-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

37

D22062120 Ingekomen mail - Rembrandtbrug.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22062120-Ingekomen-mail-

Rembrandtbrug.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

38

D22061934 Woerden Rondom - Isolatietekort.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061934-Woerden-Rondom-

Isolatietekort.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

39

D22061918 Ingekomen mail - Verzoek beleid laadpaal aan huis 

zonder oprit.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061918-Ingekomen-mail-

Verzoek-beleid-laadpaal-aan-huis-zonder-

oprit.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

40

D22061917 Dorpsplatform Harmelen - Verzoek vroegtijdig 

betrekken dorpsplatform bij ontwikkelplannen in Harmelen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061917-Dorpsplatform-

Harmelen-Verzoek-vroegtijdig-betrekken-

dorpsplatform-bij-ontwikkelplannen-in-

Harmelen.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

41

D22061902 Ingekomen mail - Compliment niet maaien in mei.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061902-Ingekomen-mail-

Compliment-niet-maaien-in-mei.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

42

D22061881 Vereniging Harmelerwaard 3.0 - Harmelerwaard.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061881-Vereniging-

Harmelerwaard-3-0-Harmelerwaard.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

43

D22061879 Ingekomen mail - Voorbeelden van verloedering 

hoofdstad van het Groene Hart.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061879-Ingekomen-mail-

Voorbeelden-van-verloedering-hoofdstad-van-

het-Groene-Hart.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

44

D22061730 Ingekomen mail - Problematiek overlast houtrook.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061730-Ingekomen-mail-

Problematiek-overlast-houtrook.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

45

D22061789 Ingekomen mail - Reactie op ' Maai mei niet'.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061789-Ingekomen-mail-

Reactie-op-Maai-mei-niet.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

46

D22061752 Ingekomen mail - Bestrijding processierusp.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061752-Ingekomen-mail-

Bestrijding-processierusp.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

47

D22061734 Stichting NME-centrum InBredius - Vergaderen in het 

NME-Centrum woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061734-Stichting-NME-

centrum-InBredius-Vergaderen-in-het-NME-

Centrum-woerden.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

48

D22061732 Ingekomen brief - Naar een ecologisch maaibeleid.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061732-Ingekomen-brief-

Naar-een-ecologisch-maaibeleid.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

49

D22061103 Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden - 

Reactie op omgevingsvisie.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061103-

Bewonersvereniging-Schilderskwartier-

Woerden-Reactie-op-omgevingsvisie.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

50

D22061027 Ingekomen brief - Beperking houtstook bebouwde 

kom Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061027-Ingekomen-brief-

Beperking-houtstook-bebouwde-kom-

Woerden.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

51

D22060228 Ingekomen brief - Geluidswal en scherm A12.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22060228-Ingekomen-brief-

Geluidswal-en-scherm-A12.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

52

D22060227 Ingekomen mail - Verwijderde stoep Middenweg 

Zegveld.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22060227-Ingekomen-mail-

Verwijderde-stoep-Middenweg-Zegveld.pdf 23-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

53

D22058531-Raadsinformatiebrief-Proef-eerste-uur-gratis-

parkeren-in-parkeergarages.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058531-

Raadsinformatiebrief-Proef-eerste-uur-gratis-

parkeren-in-parkeergarages.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

54

Schriftelijke vragen D66  - Visie op laadpalen in Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Visie-

op-laadpalen-in-Woerden.pdf 23-05-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

55

D22059888 Beantwoording vragen D66 - Sportoverleg 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22059888-Beantwoording-

vragen-D66-Sportoverleg-Woerden.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

56

D22059888 Beantwoording vragen D66 - Sportoverleg 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22059888-Beantwoording-

vragen-D66-Sportoverleg-Woerden.pdf 23-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

57

D22061760 Ingekomen mail - Grote verontrusting over 

Gebiedsgerichte Aanpak Nieuwkoop (GGA) (2).pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22061760-Ingekomen-mail-

Grote-verontrusting-over-Gebiedsgerichte-

Aanpak-Nieuwkoop-GGA-2.pdf 24-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

58

D22062758 Ingekomen brief - Reactie op sloop nieuwbouw 

winkelcentrum Tournoysveld.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22062758-Ingekomen-brief-

Reactie-op-sloop-nieuwbouw-winkelcentrum-

Tournoysveld.pdf 25-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

59

D22062904 Ingekomen mail - Werking verkeerslichten kruising 

Wulverhorstlaan en Europabaan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22062904-Ingekomen-mail-

Werking-verkeerslichten-kruising-

Wulverhorstlaan-en-Europabaan.pdf 25-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

60

D22062624 Ingekomen mail - Aanpassen maaibeleid in verband 

met floreren natuur.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22062624-Ingekomen-mail-

Aanpassen-maaibeleid-in-verband-met-floreren-

natuur.pdf 25-05-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

61

D22058307-Raadsinformatiebrief-Informeren-over-genomen-

acties-nav-motie-Verbeteren-leefomgeving-in-huidige-

stookseizoen-met-gebruik-van-communicatieve-middelen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22058307-

Raadsinformatiebrief-Informeren-over-

genomen-acties-nav-motie-Verbeteren-

leefomgeving-in-huidige-stookseizoen-met-

gebruik-van-communicatieve-middelen.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

62

D22061587-Raadsinformatiebrief-Eindrapportage-

Vervolgopdracht-Strategische-Herorientatie-onderdeel-

onderwijshuisvesting.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061587-

Raadsinformatiebrief-Eindrapportage-

Vervolgopdracht-Strategische-Herorientatie-

onderdeel-onderwijshuisvesting.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22058473 Beantwoording vragen Inwonersbelangen - Laat de 

gemeente-het college de inwoners in de kou staan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22058473-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Laat-de-gemeente-

het-college-de-inwoners-in-de-kou-staan.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

64

D22059901 Beantwoording vragen Inwonersbelangen - 

Onderzoek toekomstmogelijkheden Harmelerwaard.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22059901-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Onderzoek-

toekomstmogelijkheden-Harmelerwaard.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22058473-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Laat-de-gemeente-

het-college-de-inwoners-in-de-kou-staan.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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riftelijke-vragen/D22059901-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Onderzoek-

toekomstmogelijkheden-Harmelerwaard.pdf 25-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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21454-UIT-Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-

23052022.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sa

menwerkingsverbanden/21454-UIT-

Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-

23052022.pdf 27-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-

voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-

Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22059287-

Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-

voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-

Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-

Putkop.pdf 27-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

69

D22052739-Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-2022-

2025.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22052739-

Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-

2022-2025.pdf 27-05-2022 Voor kennisgeving aannemen

70

D22061382 Beantwoording vragen Woerden&Democratie - 

Uithuisplaatsingen binnen de jeugdzorg in de gemeente 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-

vragen-Woerden-Democratie-

Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-

gemeente-Woerden.pdf 30-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22061382 Beantwoording vragen Woerden&Democratie - 
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Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-

vragen-Woerden-Democratie-

Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-

gemeente-Woerden.pdf 30-05-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22061061-Raadsinformatiebrief-Saneringskredieten.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061061-

Raadsinformatiebrief-Saneringskredieten.pdf 01-06-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22062431-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-

vluchtelingen-uit-Oekraine.pdf
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kken-van-college-aan-raad/D22062431-

Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-
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WOZ.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-

Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf 02-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

75

Schriftelijke vragen VVD - Binnenkijken bij bewoners voor de 

WOZ.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch
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Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf 02-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren
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D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-

Hollandbaan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062567-

Raadsinformatiebrief-Onderzoek-

geluidsmaatregelen-Hollandbaan.pdf 03-06-2022 Betrekken bij Politieke Avond 16 juni 2022
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D20058882-Raadsinformatiebrief-Initiatief-Dorpsplatform.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D20058882-

Raadsinformatiebrief-Initiatief-

Dorpsplatform.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

78

D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-

kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062517-

Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-

kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-

bedrijven.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

79

D22062010-Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-Beschermd-

Wonen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062010-

Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-

Beschermd-Wonen.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

80

D22062637-Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-

Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062637-

Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-

Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

81

D22063098-Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-Meije-en-

Oude-Meije.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22063098-

Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-

Meije-en-Oude-Meije.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen
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D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-

bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062366-

Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-

ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-

Barwoutswaarder.pdf 08-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

83

D22062927-Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-

raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062927-

Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-

raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf 08-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

84

D22060201 Beantwoording vragen CDA - CPO Jong Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-

vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

85
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-

vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf 08-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

86

D22063006 Ingekomen mail - Metingen SyntusFlex met 

betrekking tot boeking tussen wachttijd en vertrek.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22063006-Ingekomen-mail-

Metingen-SyntusFlex-met-betrekking-tot-

boeking-tussen-wachttijd-en-vertrek.pdf 09-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

87

D22063245 Ingekomen mail - Beleidsregels opladen auto.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22063245-Ingekomen-mail-

Beleidsregels-opladen-auto.pdf 09-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

88

D22063512 Toiletalliantie - Reactie op oproep voor een extra 

openbaar toilet in Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22063512-Toiletalliantie-

Reactie-op-oproep-voor-een-extra-openbaar-

toilet-in-Woerden.pdf 09-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

89

D22063953 Stichting Dierenweide Kukele-Boe - Onmissie in bestek 

herinrichting Centrumgebied Brediuspark.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22063953-Stichting-

Dierenweide-Kukele-Boe-Onmissie-in-bestek-

herinrichting-Centrumgebied-Brediuspark.pdf 09-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

90

D22064062 Ingekomen brief - Motie - Pak overlast houtstook 

aan.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064062-Ingekomen-brief-

Motie-Pak-overlast-houtstook-aan.pdf 09-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college
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D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-

verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-

brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sa

menwerkingsverbanden/D22063509-

Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-

naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-

onderscheid-brandweervrijwilligers-en-

beroepsmedewerkers.pdf 09-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

92

Schriftelijke vragen CDA - Zorgen over gebiedsgerichte aanpak 

(GGA) Nieuwkoop.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-

Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-

Nieuwkoop.pdf 10-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22059901-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Onderzoek-toekomstmogelijkheden-Harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22059901-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Onderzoek-toekomstmogelijkheden-Harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22059901-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Onderzoek-toekomstmogelijkheden-Harmelerwaard.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/21454-UIT-Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-23052022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/21454-UIT-Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-23052022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/21454-UIT-Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-23052022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/21454-UIT-Informatiebrief-gemeenteraden-Ferm-Werk-23052022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22059287-Raadsinformatiebrief-Raad-informeren-over-voortgang-ontwikkeling-bedrijventerrein-Burgemeester-van-Zwietenweg-en-uitbreiking-Putkop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22052739-Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22052739-Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22052739-Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22052739-Raadsinformatiebrief-Lokale-Inclusie-Agenda-2022-2025.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061061-Raadsinformatiebrief-Saneringskredieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061061-Raadsinformatiebrief-Saneringskredieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061061-Raadsinformatiebrief-Saneringskredieten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062431-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-vluchtelingen-uit-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062431-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-vluchtelingen-uit-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062431-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-vluchtelingen-uit-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062431-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-opvang-vluchtelingen-uit-Oekraine.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Binnenkijken-bij-bewoners-voor-de-WOZ.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062567-Raadsinformatiebrief-Onderzoek-geluidsmaatregelen-Hollandbaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D20058882-Raadsinformatiebrief-Initiatief-Dorpsplatform.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D20058882-Raadsinformatiebrief-Initiatief-Dorpsplatform.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D20058882-Raadsinformatiebrief-Initiatief-Dorpsplatform.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D20058882-Raadsinformatiebrief-Initiatief-Dorpsplatform.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062517-Raadsinformatiebrief-bezwaren-en-kostenvergoedingen-No-Cure-No-Pay-bedrijven.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062010-Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062010-Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062010-Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062010-Raadsinformatiebrief-Doordecentralisatie-Beschermd-Wonen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062637-Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062637-Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062637-Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062637-Raadsinformatiebrief-Jaarverantwoording-Kinderopvang-2021-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063098-Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-Meije-en-Oude-Meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063098-Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-Meije-en-Oude-Meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063098-Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-Meije-en-Oude-Meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063098-Raadsinformatiebrief-Motorverbod-op-De-Meije-en-Oude-Meije.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062366-Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062927-Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062927-Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062927-Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062927-Raadsvoorstel-Bekrachtigen-geheimhouding-raadsinformatiebrief-informatiebeveiliging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060201-Beantwoording-vragen-CDA-CPO-Jong-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Samenwerkingsverbanden/D22063509-Veiligeheidsregio-Utrecht-Van-taakdifferentiatie-naar-verplichtend-karakter-in-kader-van-onderscheid-brandweervrijwilligers-en-beroepsmedewerkers.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf


LIJST INGEKOMEN STUKKEN 22 APRIL T/M 22 JUNI 2022

93

Schriftelijke vragen CDA - Zorgen over gebiedsgerichte aanpak 

(GGA) Nieuwkoop.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-

Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-

Nieuwkoop.pdf 10-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

94

D22064362 Ingekomen mail - Vitale binnenstad.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064362-Ingekomen-mail-

Vitale-binnenstad.pdf 13-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

95

Schriftelijke vragen VVD - Domper zonder Woerdense dompelbak 

voorkomen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-

Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-

voorkomen.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

96

Schriftelijke vragen D66 - Investeringsimpuls 

Verkeersveiligheid.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-

Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

97

Schriftelijke vragen Inwonersbelangen - Natuurvriendelijke 

uitstraling Pionier Zegveld.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-

Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-

uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

98

Schriftelijke vragen VVD - Domper zonder Woerdense dompelbak 

voorkomen.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-

Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-

voorkomen.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

99

Schriftelijke vragen D66 â€“ Investeringsimpuls 

Verkeersveiligheid.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-

Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

100

Schriftelijke vragen Inwonersbelangen - Natuurvriendelijke 

uitstraling Pionier Zegveld.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-

Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-

uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf 13-06-2022

Ter afdoening in handen stellen van het college en 

de raad informeren

101

D22064603 Ingekomen mail - Klachten door open vuur in de 

woonwijk (houtstook).pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064603-Ingekomen-mail-

Klachten-door-open-vuur-in-de-woonwijk-

houtstook.pdf 14-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

102

D22064553 Ingekomen mail - Slechte afhandeling 

verkeerssituaties en ongelukken.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064553-Ingekomen-mail-

Slechte-afhandeling-verkeerssituaties-en-

ongelukken.pdf 14-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

103

D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-

2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-

2022-2023.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062765-

Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-

MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-

bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf 15-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

104

D22063286-Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-

gasschaarste.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22063286-

Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-

gasschaarste.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

105

D22061059 Beantwoording vragen Inwonersbelangen - Wat zijn 

nog verantwoorde risicoâ€™s met betrekking tot de 

Rembrandtbrug.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-

verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-

Rembrandtbrug.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

106

D22062823 Beantwoording vragen D66 - Visie op laadpalen in 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-

vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

107

D22062295 Beantwoording vragen VVD, Woerden&Democratie, 

Inwonersbelangen - Status Afwegingskader en RES.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-

vragen-VVD-Woerden-Democratie-

Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-

RES.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

108

D22060516 Beantwoording vragen Woerden&Democratie - Elk 

kind een boterham.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-

vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-

boterham.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

109

D22061059 Beantwoording vragen Inwonersbelangen - Wat zijn 

nog verantwoorde risicoâ€™s met betrekking tot de 

Rembrandtbrug.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-

vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-

verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-

Rembrandtbrug.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

110

D22062823 Beantwoording vragen D66 - Visie op laadpalen in 

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-

vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

111

D22062295 Beantwoording vragen VVD, Woerden&Democratie, 

Inwonersbelangen - Status Afwegingskader en RES.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-

vragen-VVD-Woerden-Democratie-

Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-

RES.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

112

D22060516 Beantwoording vragen Woerden&Democratie - Elk 

kind een boterham.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Sch

riftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-

vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-

boterham.pdf 15-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

113

D22061259-Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-

parkeren-in-de-parkeergarages.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061259-

Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-

parkeren-in-de-parkeergarages.pdf 16-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

114

D22064304-Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22064304-

Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022.pdf 16-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

115

D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-

Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22062767-

Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-

bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-

Kredietaanvraag-2022-2023.pdf 16-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

116

D22064628 Ingekomen mail -  Verzoek om toelichting niet 

steunen plan CPO starterswoningen Kamerik.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064628-Ingekomen-mail-

Verzoek-om-toelichting-niet-steunen-plan-CPO-

starterswoningen-Kamerik.pdf 20-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

117

D22064729 Participatieraad Woerden - Jaarverslag 2021.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064729-Participatieraad-

Woerden-Jaarverslag-2021.pdf 20-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

118

D22064764 Ingekomen brief - Verzoek om antwoord over klacht 

over hemelwaterafvoerput.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/D22064764-Ingekomen-brief-

Verzoek-om-antwoord-over-klacht-over-

hemelwaterafvoerput.pdf 20-06-2022 Ter afdoening in handen stellen van college

119

D22065185-Memo-college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-

Woerden.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22065185-Memo-

college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-

Woerden.pdf 20-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

120

D22064279-Raadsvoorstel-Kadernota-2023-2026.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22064279-

Raadsvoorstel-Kadernota-2023-2026.pdf 20-06-2022 Doorgeleiden naar agendacommissie

121

D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-

Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22061608-

Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-

Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-

Klimaatbestendig-2023-2027.pdf 22-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

122

D22065703-Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-

binnenstad-Woerden-2030.pdf

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-raad/D22065703-

Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-

binnenstad-Woerden-2030.pdf 22-06-2022 Voor kennisgeving aannemen

Pagina 4 van 4

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-CDA-Zorgen-over-gebiedsgerichte-aanpak-GGA-Nieuwkoop.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-VVD-Domper-zonder-Woerdense-dompelbak-voorkomen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-D66-Investeringsimpuls-Verkeersveiligheid.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/Schriftelijke-vragen-Inwonersbelangen-Natuurvriendelijke-uitstraling-Pionier-Zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062765-Raadsvoorstel-Bekrachtiging-geheimhouding-op-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063286-Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-gasschaarste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063286-Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-gasschaarste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063286-Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-gasschaarste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22063286-Raadsinformatiebrief-Gaswinning-en-gasschaarste.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061059-Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Wat-zijn-nog-verantwoorde-risico-s-met-betrekking-tot-de-Rembrandtbrug.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062823-Beantwoording-vragen-D66-Visie-op-laadpalen-in-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22062295-Beantwoording-vragen-VVD-Woerden-Democratie-Inwonersbelangen-Status-Afwegingskader-en-RES.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22060516-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Elk-kind-een-boterham.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061259-Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061259-Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061259-Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061259-Raadsvoorstel-Vervolg-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-de-parkeergarages.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064304-Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064304-Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064304-Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22062767-Raadsvoorstel-Vaststelling-van-MPG-2022-de-bijlage-Jaarschijven-2022-de-bijlage-Kredietaanvraag-2022-2023.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065185-Memo-college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065185-Memo-college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065185-Memo-college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065185-Memo-college-Test-en-vaccinatielocatie-GGD-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064279-Raadsvoorstel-Kadernota-2023-2026.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064279-Raadsvoorstel-Kadernota-2023-2026.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22064279-Raadsvoorstel-Kadernota-2023-2026.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065703-Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-binnenstad-Woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065703-Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-binnenstad-Woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065703-Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-binnenstad-Woerden-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22065703-Raadsinformatiebrief-Intentieverklaring-Vitale-binnenstad-Woerden-2030.pdf

	D22065027 RV - Wijze van afdoening ingekomen stukken 22 april tm 22 juni 2022
	D22065019 RB - wijze van afdoening ingekomen stukken 22 april tm 22 juni 2022
	D22065024 Lijst ingekomen stukken 22 april tm 22 juni 2022

