
Langetermijnagenda Woerden maart 2022

nr maand aanlevering onderwerp middel portefeuille 

houder

bron bron datum tekst toezegging status link gewijzigd

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

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.

Update december 2021: zie ook T-513 Voorstel LED-verlichting sport. 

Wethouder Noorthoek zegt toe dat er een voorstel komt voor LED-

verlichting bij de sport, dit komt in het voorjaar van 2022. Hierin wordt ook 

de stand van zaken over de herijking van de tarieven van de buitensport 

meegenomen. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2017/02-

oktober/20:30/motie-

proces-

besluitvorming-

sporttarievenherijking-

en-infillkeuze-1.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motie-proces-besluitvorming-sporttarievenherijking-en-infillkeuze-1.pdf
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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 januari 2022: RvS heeft in mei 2021 de bezwaren verworpen. De 

voorbereiding is vervolgens ter hand genomen, in december 2021 is de 

bouwplaats ingericht en de werkzaamheden zijn inmiddels gestart. Naar 

verwachting zal de oplevering eind 2022 plaatsvinden.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2019/18-

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. 

Update 15 november: de termijn wordt januari 2022. De wethouders en 

agendacommissie zijn hiervan op de hoogte.

Update griffie (19/11): De bijeenkomst is geagendeerd op 13 januari 2022.

Update 4 februari: Op 13 januari is er een openbare thema-avond 

gehouden met de stand van zaken van de Poort van Woerden. Tijdens 

deze avond is gezegd dat de besloten avond gehouden gaat worden in het 

tweede kwartaal.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/25-

juni/20:00/motie-grip-

op-geldstromen-

grondexploitaties.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-december/20:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-in-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/25-juni/20:00/motie-grip-op-geldstromen-grondexploitaties.pdf
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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.

update 7/12:  beleidskaart eind nov 2021 ontvangen. Beleid kan nu 

opgesteld en afgestemd worden (intern en extern).

Update 14 december: de verwachting is in Q2 2022 de gemeenteraad te 

informeren. 

Update 17 februari: momenteel vindt participatie ronde plaats. In maart 

2022 worden de reactis verwerkt en volgt nader bericht.

Update maart (griffie): we hebben vernomen dat het streven is in juni 2022 

een raadsvoorstel aan te bieden. 

open

M-84 januari-21 Bestemmingsplan Witt raadsinformatiebri

ef

De Weger motie R 12-03-2020 Motie: '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.'

Toezegging: '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 november: Nu de eeerste paal is geslagen, zijn ook de nieuwe 

inwoners bekend. In de eerste helft van 2022 worden deze benaderd met 

een vragenlijst. Een aantal van deze mensen zal benaderd worden om deel 

te nemen aan een werkgroepje. De raad wordt in Q3-2022 geinformeerd 

over de uitkomsten.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/12-maart/20:00

open

M-92 februari-21 Motie maatregelen 

Hollandbaan

raadsvoorstel 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.

Aanvulling raadsinformatiebrief (voorheen R-75): 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. Zie ook 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21035078-

Beantwoording-vragen-Inwonersbelangen-Hollandbaan-Waardsebaan.pdf

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.

Update 17 januari: Het afronden van het onderzoek naar de mogelijke 

geluidsmaatregelen langs de Hollandbaan, inclusief een beoordeling qua 

kosten - ruimtelijke inpassing - planning - effectiviteit, vraagt een kwartaal 

meer tijd. De verwachting is dat het onderzoek inhoudelijk afgerond kan 

worden in maart 2022. Na consultatie en participatie met de 

belanghebbenden kan rond de zomer 2022 een integraal voorstel gedaan 

worden aan de gemeenteraad over de geluidsmaatregelen en financiering 

hiervan.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/15-

oktober/19:30/Raads

voorstel-Brug-

Woerden-West/Motie-

Maatregelen-

Hollandbaan-

Geredigeerd.pdf

open
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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.

Update griffie (16/12): Planning is niet gehaald. Nieuwe planning wordt 

nagegaan. 

Update 23/12: Mobiliteitsfonds is nog onvoldoende uitgekristalliseerd. Daar 

wordt de komende maanden een slag in gemaakt. Streven is de nota 

parkeernormen in mei/juni 2022 middels een raadsvoorstel aan de 

gemeenteraad aan te bieden voor besluitvorming. 

open

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. 

Update februari: De raadsinformatiebrief wordt in maart 2022 aangeboden.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

20/05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-

Natuurinclusief-bouwen-

1.pdf

open

P-233 mei-21 Beleidskeuzes 

kostenneutraliteit afmeer- en 

evenementenvoorzieningen

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. 

Update maart 2022 (griffie): We hebben begrepen dat de 

onderzoekswerkgroep bezig is met de mogelijkheden en na de zomer een 

raadsinformatiebrief volgt. 

open

P-267 mei-21 OVL: 

Beleidsplan verlichting 

Motie - Verlicht Woerden 

duurzaam! (R 5-11-202)

Motie Verlichting zebrapaden 

(R 31-10-2019)

Voorstel LED-verlichting 

sport (PA 26-10-2021)

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. 

Update griffie 18/2: Onderwerp wordt samengevoegd met andere punten 

m.b.t. beleidsplan openbare verlichting.

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. 

Update november; de uitkomsten van het onderzoek worden verwacht in Q2 

2022.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Begrotingscom

missie/2020/28-

oktober/20:00

open
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T-446 mei-21 RIB uitvoering 

aanbevelingen duurzaam 

inkopen

raadsinformatiebri

ef

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.

Update 3 maart: in mei 2022 wordt de RIB aangeboden.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2020/03-

december/20:00

open

M-117 juni-21 Motie Intentieverklaring 

Politie Gemeente Woerden

raadsinformatiebri

ef

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).

Update januari: nieuwe termijn wordt maart 2022.

Update 15 maart 2022: Dit punt is afgedaan middels de reeds toegezonden 

RIB D/22/051814,

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/28-januari/20:00

afgedaan

R-13 juli-21 Verkoop recreatiegebied 

Cattenbroek

raadsvoorstel Noorthoek en 

Molkenboer

raadsinformatieb

rief

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. 

Update dec 2021. Ondernemer heeft conceptovereenkomst ontvangen. 

Onderhandelingen zijn nog niet gestart. Behandeling bestemmingsplan 

loopt vertraging op agv beperkte ambtelijke capaciteit.

open

R-19 juli-21 Stand van zaken bezwaar 

boete en ontvangen 

naheffing scholencluster 

Harmelen

raadsinformatiebri

ef

De Regt raadsinformatieb

rief

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 december 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

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21007436-

Raadsinformatiebrief-

Scholencluster-

Harmelen-ontvangen-

naheffing-met-

verhoging.pdf

open

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.

Update febr 22: Vanwege het ontbreken van een programmaleider voor het 

programma klimaatbestendig wordt deze motie nu niet opgepakt. Op het 

moment dat er een , ingewerkte, programmaleider is en het nieuwe bestuur 

deze motie nog wil beantwoorden dan pakken we het op.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/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

M-148 september-21 Motie - bijzondere status 

KNIL-graven

Raadsvoorstel Molkenboer 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. 

update 17 januari 2022: Bestuurlijke afstemming gaande. Er is aanvullend 

juridisch advies ingewonnen. Er volgt afstemming met de stichting voordat 

bestuurlijke besluitvorming plaats vindt.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/22-

april/20:00/Motie-

vreemd-Bijzondere-

status-KNIL-

graven.pdf

open
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R-93 september-21 MOP - Informatiesessie 

keuzeproces MOP

Motie Evaluatie 

reconstructies openbare 

ruimte

Themabijeenkoms

t

De Regt Raadsinformatie

brief

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.

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 januari: In januari vindt het navolgende bijpraatmoment met de raad 

over jaarplan 2022 plaats.

Update griffie februari: Dit punt wordt gecombineerd met andere 

onderwerpen m.b.t. het MOP.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21014765-

Raadsinformatiebrief-

Collegeadvies-

iniatiefvoorstel-CDA-

Grip-op-IBOR.pdf

open

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.

Update 6 december: De toezegging wordt verplaatst naar Q1  2022. De 

toezegging wordt meegenomen in een RIB over een plan maatschappelijk 

vastgoed.

Update maart 2022: Toezegging kunnen we niet voldoen i.v.m. de status 

van private gegevens. We komen in begin Q2 met een RIB waarin dit wordt 

toegelicht en aanvullende informatie. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/05-

november/16:00

open

R-30 oktober-21 Legesverordening Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatie

brief

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.                                                                                    

Update 17-12-2021 M.b.t. de nieuwe legesverordening worden er in Q4 

2021 en Q1 2022 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zodat voor 

invoeringsdatum van de omgevingswet de raad tot besluitvorming kan 

overgaan. QuickScan wordt Q1 2022 opgepakt. Alvorens de Quickscan kan 

worden afgerond wordt eerst de kostendekkendheid van de leges berekend. 

Dit staat gepland om in Q2 2022 af te ronden. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-94 oktober-21 Omgevingswet - 

Adviescommissie ruimtelijke 

kwaliteit

Beleidsnota PFAS

Planschade verordening

Verordening kwaliteit VTH

Raadsvoorstel De Weger Raadsinformatie

brief

26-04-21 26-04-2021: '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.'

31-07-2021: 'De beleidsnota PFAS wordt in het najaar opgesteld en zal 

dan ter vaststelling aan de raad worden voorgelegd.'

Zowel bij de afspraken in het nieuwe SOK als die bij het GVG contract wordt 

gekeken naar de ‘marktconformiteit’ van zowel de verschillende aannemers 

als die van het team Wijkonderhoud. In 2022 wordt de raad geinformeerd 

over de uitkomsten van de SOK en het GTG.

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. 

Update november 2021: Het te formuleren beleid Pfas wordt meegenomen 

in de nota bodembeheer die op regionaal niveau wordt voorbereid. Deze 

nota bodembeheer wordt rond de jaarwisseling voorgelegd aan het college 

waarna het besluitvormingstraject in gang wordt gezet. Besluitvorming door 

de raad dient vóór de ingewerkintredingsdatum van de Omgevingswet, 1 juli 

2022, plaats te vinden.

Update december: Besluitvorming verplaatst naar Q2 2022

Update 17/12: Er is sinds begin december een modelverordening van de 

VNG beschikbaar. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe verordening. 

Verordening wordt voor eind Q2 2022 ter behandeling aangeboden indien 

de Omgevingswet 1 juli 2022 in werking treedt. Indien Omgevingswet wordt 

uitgesteld met een halfjaar of jaar wordt de vaststelling van de verordening 

ook uitgesteld. 

Update februari 2022: de nota bodembeheer is in concept vastgesteld in het 

college en wordt op 9 februari gepubliceerd en ter inzage gelegd. Daarna 

volgt het besluitvormingstraject richting de Raad. 

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/D21025361-

Raadsinformatiebrief-

PFAS-

ontgravingskaart.pdf

open

Pagina 6 van 20

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014765-Raadsinformatiebrief-Collegeadvies-iniatiefvoorstel-CDA-Grip-op-IBOR.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2020/05-november/16:00
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
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
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
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21014538-Raadsinformatiebrief-Routekaart-Omgevingswet.pdf


Langetermijnagenda Woerden maart 2022

T-489 oktober-21 Stationsgebied - 

Infrastructurele routing fase 

1 stationsgebied (R 01-06-

2021)

Motie - Bouwen in 

samenhang met de 

omgeving (R 01-06-2021)

Motie - Financiële 

verkenning en kaders 

ontwikkeling Stationsgebied 

(R 01-06-2021)

Gebeidsontwikkeling en 

grondexploitatie 

Stationsgebied, deelgebied 

zuidoost (R 05-11-2021)

Motie Mobiliteitsinzet bij 

ontwikkeling Snellerpoort (R 

19-12-2018)

raadsvoorstel Noorthoek toezegging R 01-06-2021 Toezegging en diverse moties m.b.t Fase 1 Stationsgebied

'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.'

  

Begroting 2022: 'Vaststelling omgevingsplan van 1 bouwkavel en de 

stedenbouwkundige visie uitwerken in een stedenbouwkundig plan en 

inrichtingsplan'

27-05-2021 (stedenbouwkundige visie stationsgebied): '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.'

Motie R 19-12-2018: 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;

Update 8 oktober 2021: november 2021

Update 15 december: januari 2022. 

Update 13 januari 2022: in de loop van eerste kwartaal 2022

Update griffie februari: Wordt samengevoegd met andere onderwerpen 

m.b.t. het Stationsgebied.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/01-juni/20:00

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/01-

juni/20:00/Motie-

Bouwen-in-

samenhang-met-de-

omgeving-1.pdf

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/01-

juni/20:00/Motie-

Financiele-

verkenning-

Stationsgebied-1.pdf

open

M-119 november-21 Moties m.b.t. 

fietsparkeerplan

Raadsvoorstel Noorthoek motie R 18-02-2021 Motie - Gehandicaptenparkeerplaatsen en amendement fietsparkeerplan

Motie - haalbaarheidsonderzoek bewaakte fietsenstalling

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. 

Griffie (16/12): Planning is niet gehaald. 

Update januari 2022: fietsparkeerplan en haalbaarheidsonderzoek naar 

gratis bewaakte fietsenstalling volgt in juni 2022 aan de gemeenteraad.

open

P-232 november-21 Resultaten onderzoek 

marktconformiteit 

wijkonderhoud

raadsinformatiebri

ef

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

aangeboden aan de raad."

Update februari 2022: “Het beheer openbare ruimte is in handen van 3 

teams: Afval en Reiniging, Wijkonderhoud en Realisatie en Beheer.  Met 

name de laatste twee teams werken nauw samen. In beide teams werken 

goed opgeleide, enthousiaste medewerkers uitgerust met professioneel 

materiaal. De prestaties van beide teams kunnen zich qua prijzen en 

prestaties kunnen meten aan de markt en hebben de medewerkers als 

kenmerk een grote betrokkenheid en flexibiliteit. Dit alles wordt continue 

gemonitord en vastgelegd in afspraken (Samenwerkingsovereenkomst) In 

2022 een nieuwe Samenwerkingsoverkomts (SOK) opgesteld tussen de 

teams Wijkonderhoud en Realisatie en Beheer. Verder worden de 

afspraken met de aannemers geëvalueerd m.b.t. het Gevel tot Gevel (GTG) 

contract. Zowel binnen Wijkonderhoud als Realisatie en Beheer is volop 

kennis van de markt. Zowel bij de afspraken in het nieuwe SOK als die bij 

het GVG contract wordt gekeken naar de marktconformiteit’ van zowel de 

verschillende aannemers als die van het team Wijkonderhoud.

open

R-67 november-21 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. 

Update november: het ontwikkelen van evaluatietools wordt belegd bij de 

participatieadviseur. De werving daarvan vindt op dit moment plaats. Wij 

hopen een geschikte kandidaat te vinden die uiterlijk in maart 2022 kan 

starten. 

Update februari: Per half maart 2022 begint de participatieadviseur bij de 

gemeente die met het ontwikkelen van de evaluatietools aan de slag gaat.  

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open
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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.'

'De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de updates 

rond dit project, waaronder de subsidievertrekking vanuit de provincie.'

Begroting 2022: In 2022 werken we verder uit hoe we de oversteek bij het 

Minkema, locatie Stein, willen vormgeven en vragen we hiervoor krediet 

aan bij de raad. Uitvoering vindt gelijktijdig of direct volgend plaats op de 

omlegging van de Steinhagenseweg (p.24)

Update oktober: november 2021

Update 15 december: februari 2022

Update 23 februari: Collegevoorstel is dinsdag jl. akkoord bevonden, RIB is 

op route.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:02

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, 

Update februari 2022: Er wordt onderzocht of, en zo ja op welke wijze, dit 

meegenomen kan worden in de tenders (Q1/Q2 2022). Er is beroep 

aangetekend tegen het bestemmingsplan en na de uitspraak van de Raad 

van State wordt duidelijk of bestemmingsplan Snellerpoort onherroepelijk is 

en gestart kan worden met gronduitgifte. In dat kader zal nader ingegaan 

worden op deze motie. De uitspraak van de Raad van State inzake 

beroepszaak tegen bestemmingsplan woongebied Snellerpoort wordt medio 

maart 2022 verwacht. In Q2 wordt gestart met de selecties ten behoeve van 

de gronduitgifte (waarbij ingegaan wordt op deze motie)

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/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."

Motie vreemd (R 24-02-2022):

verzoekt het (demissionaire) college:

in de tussenliggende periode de volgende onderwerpen in de 

Omgevingsvisie (of programma’s) nader uit te werken om vervolgens aan 

de nieuwe raad ter vaststelling aan te bieden:

• de integratie en situering van biodiversiteit, natuurwaarden en 

klimaatadaptie;

• de sociale samenhang, leefbaarheid en voorzieningen in de bestaande 

wijken;

• de kunst in de openbare ruimte;

• de effecten van de woningbouw op de verkeersafwikkeling, inclusief de 

fiets;

• de voorzieningen op het gebied van gezondheid, cultuur, sport en 

recreatie;

• de (woon)invulling van de boerenerven en vrijkomende agrarische 

bebouwing;

• de onderbouwing ten aanzien van onderzoeksgebied voor woningbouw 

ten noorden van Harmelen.

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. 

Update december 2021: De ontwerp-Omgevingsvisie ligt nu ter inzage voor 

het indienen van zienswijzen. Deze periode loopt nog tot en met 16 

december 2021. De definitieve omgevingsvisie wordt in februari 2022 

voorgelegd ter besluitvorming. Update 8 februari: De omgevingsvisie en 

nota van zienswijzen zijn op 25 januari door het college vastgesteld en 

doorgeleid voor besluitvorming naar de raad. 

Update 18 februari: Tijdens de Politieke Avond van 17 februari is 

geconcludeerd dat op 24 februari zal worden bepaald om wel of geen 

besluit over dit voorstel te nemen. Mogelijk wordt een motie vreemd 

ingediend om richting te geven voor de nieuwe raad. 

Update maart 2022: Tijdens de raadsvergadering van 24 februari is 

besloten het raadsvoorstel aan te houden tot na de verkiezingen en is een 

motie vreemd aan de orde van de dag aangenomen met aanvullingen op de 

Omgevingsvisie.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

Omgevingsvisie-

Woerden.pdf

open

T-503 december-21 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. 

Update november 2021: aan de toegankelijke versie wordt op dit moment 

gewerkt. We hopen deze in Q1 2022 af te ronden.

Update februari: Per half maart 2022 begint de participatieadviseur bij de 

gemeente die met het ontwikkelen van de evaluatietools aan de slag gaat.  

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/02-

september/20:00

open

Pagina 8 van 20

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-juni/20:00/Motie-Beperken-geluidsoverlast-Staatsliedenkwartier-1.pdf


Langetermijnagenda Woerden maart 2022

M-181 januari-22 Warmtetransitie, ondersteun 

onze inwoners en pak 

bewonersparticipatie anders 

aan

raadsinformatiebri

ef

De Weger Motie R 5-11-2021 verzoekt het college:

1. een compact actieplan op te stellen met concrete maatregelen om 

inwoners met een kleine portemonnee te helpen isolatiemaatregelen te 

financieren op korte termijn;

2. een actieve campagne te voeren in 2022 om inwoners en ondernemers 

te informeren over verschillende mogelijkheden om de eigen woning/het 

eigen bedrijfspand te verduurzamen en de raad hierover te informeren;

3. waar mogelijk lokale ondernemers hierbij te betrekken;

4. om voor de warmtetransitie de stichting Buurkracht (of een 

vergelijkbaar initiatief) te betrekken bij de participatie op wijkniveau

Update 1-12-2021:  Motie is deels beantwoord in raadsvoorstel Warmtevisie 

Woerden dat naar de raad is gestuurd. Update januari: 

Update 2-2-2022: Raadsinformatiebrief over acties in 2022 volgt in eerste 

kwartaal 2022

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Warmtetransitie-

ondersteun-onze-

inwoners-en-pak-de-

bewonersparticipatie-

anders-aan.pdf

open

T-493 januari-22 Themabijeenkomst 

polarisatie

themabijeenkomst 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

Update 17 januari:  de nieuwe termijjn wordt Q2 2022

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:04

open

M-178 februari-22 Motie - Borgen iedereen doet 

mee

raadsvoorstel Becht Motie R 5-11-2021 1. aan de hand van de terugblik en uitvoeringsagenda van eind 2021, een 

voorstel te doen voor borging van het beleid ‘Iedereen doet mee’. Daarbij 

eerst te kijken naar wat binnen bestaande beleidscapaciteit opgepakt kan 

worden voordat er gekeken wordt naar extra beleidscapaciteit;

2. de terugblik, de uitvoeringsagenda en het voorstel voor februari 2022 

naar de raad te zenden en de eventuele financiële gevolgen te verwerken 

in de Voorjaarsrapportage. 

Update 17 januari: nieuwe termijn februari 2022.

Update 16 maart 2022: dit punt wordt uiterlijk april 2022 afgedaan

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Borgen-van-

Iedereen-doet-mee-

1.pdf

open

M-180 februari-22 Motie - Coronasteun wijk- en 

dorpshuizen

raadsinformatiebri

ef

De Weger Motie R 5-11-2021 verzoekt het college:

1. in nader overleg te treden met de dorpshuizen in Kamerik en Zegveld 

voor het, indien nodig, nemen van aanvullende maatregelen om het 

voortbestaan van deze dorpshuizen te garanderen;

2. hierbij ook onconventionele maatregelen als steun in de vorm van de 

aankoop van vastgoed te overwegen;

3. indien hiervoor aanvullende financiële middelen nodig zijn een voorstel 

voor te leggen aan de raad, als dit de gestelde kaders van de raad 

overschrijdt;

4. de vinger aan de pols te houden voor de financiële gezondheid van 

andere dorps- en wijkhuizen.

In Q1 2022 wordt de raad geinformeerd over de uitvoering van de motie 

coronasteun wijk- en dorpshuizen.

Update februari: raad wordt in Q2 geinformeerd over de uitvoering van de 

motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele 

wisselingen)

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Coronasteun-wijk-

en-dorpshuizen.pdf

open

M-192 februari-22 Motie - Proef eerste uur 

gratis parkeren in de 

parkeergarage

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek Motie R 14-10-2021 verzoekt het college:

1. in de maanden november en december 2021 en minimaal tot eind januari 

een proef te doen waarbij het eerste uur parkeren in de parkeergarage gratis is 

op alle dagen. De raad voert tijdens de begrotingsraad over de dekking een 

debat.;

2. dit samen met ondernemers groots aan te kondigen via een 

communicatiecampagne;

3. de effecten hiervan op parkeergaragegebruik, bezoek aan de binnenstad en 

de inkomsten van de gemeente te monitoren en de gemeenteraad hierover te 

informeren via een raadsinformatiebrief;

Raad 25 november: De heer Bakker (Woerden&Democratie) stelt vragen 

aan het college over de beantwoording van schriftelijke vragen over het 

interpellatiedebat over de uitvoering van het parkeerbeleid.

Wethouder Noorthoek beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt 

toe een themabijeenkomst te organiseren over de uitkomsten van het 

onderzoek naar verkeersstromen en over de resultaten van de proef met 

het eerste uur gratis in de parkeergarage.

Update 15 december: januari/februari 2022

Update februari 22: Bij motie heeft de gemeenteraad besloten om de proef 

voor eerste uur gratis parkeren te verlengen, zie 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/27-

januari/20:00/Motie-vreemd-Verlengen-proef-eerste-uur-gratis-parkeren-in-

de-parkeergarage.pdf.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/14-

oktober/20:00/Motie-

vreemd-Proef-eerste-

uur-gratis-parkeren-in-

de-garage-1.pdf

open

R-37 februari-22 Project plan Ferm Wijzer 

Light

Becht Raadsinformatie

brief

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.

En

Q3 2022 vindt een uitgebreide evaluatie plaats op effectiviteit en prestatie 

indicatoren.

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

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

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21015292-

Raadsinformatiebrief-

Project-plan-Ferm-

Wijzer-Light.pdf

open

R-41 februari-22 Toekomst glastuinbouw 

Harmelerwaard

raadsinformatiebri

ef

De Weger Raadsinformatie

brief

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.

Update 04/03/2022: Voor de verkenningsstudie naar een 

toekomstperspectief voor de Harmelerwaard is een procesbegeleider 

aangetrokken, die momenteel een startnotitie opstelt voor het te doorlopen 

proces. Deze startnotitie zal in maart ter besluitvorming aan het college 

worden voorgelegd en ter informatie met de gemeenteraad worden gedeeld. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21016765-

Raadsinformatiebrief-

Proces-voor-

verkenningsstudie-

naar-toekomst-van-

glastuinbouw-in-de-

Harmelerwaard.pdf

open
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R-44 februari-22 Traject locatie 

brandweerkazernes Kamerik, 

Harmelen en Zegveld

Raadsinformatiebr

ief

Molkenboer Raadsinformatie

brief

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: Op 1/6 is een RIB naar de raad gestuurd (D/21/020438). Een 

nieuwe RIB volgt wanneer de locatie definitief is. 

Update jan 22: Eindadvies locatie Zegveld wordt in januari verwacht, 

besluitvorming met RIB in febr 22.

Update febr 22: in afwachting van bestuurlijke overeenstemming tussen 

gemeente en VRU, besluitvorming college met raadsinformatiebrief volgt in 

april 22.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21014217-

Raadsinformatiebrief-

Nieuwbouw-

brandweerkazernes-

Kamerik-Harmelen-en-

Zegveld.pdf

open

R-50 februari-22 Stationsgebied: Minkema

Bepaling functie oude 

Minkema

Selectie beste plan en partij

Opgave voor de ontwikkeling 

scherp stellen

Raadsinformatiebr

ief

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.

- 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. 

- 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: Q1 2022

Update griffie februari: Dit onderwerp wordt gecombineerd met andere 

punten m.b.t. het Stationsgebied

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-

Stationsgebied.pdf

open

R-59 februari-22 Monitoring effecten 

parkeerbeleid

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatieb

rief

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

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21024884-

Raadsinformatiebrief-

Parkeerbeleid-

invoering-nieuwe-

voorwaarden-

parkeerverguning-en-

aanpassing-

parkeerregulering-

Leidsestraatweg-en-

omgeving.pdf

open

R-72 februari-22 Verkenningen kleinschalige 

asielopvang en tijdelijke 

woonvormen statushouders

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatieb

rief

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.

Update februari 2022: Voor de zomer 2022 wordt de raad geinformeerd 

over de verkenningen kleinschalige asielopvang en tijdelijke woonvormen 

statushouders.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21034595-

Raadsinformatiebrief-

Stand-van-zaken-

opvang-asielzoekers-

en-huisvesting-

statushouders.pdf

open

R-83 februari-22 Amendement - Bomen- en 

bermenbeleid

raadsvoorstel De Regt Raadsbesluit R 5-11-2021 De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast 

te stellen, met dien verstande dat:

in Programma 2 (fysiek beheer openbare ruimte en vervoer) een bedrag 

van 35.000 euro wordt gereserveerd voor het bomen- en bermenbeleid, 

zodat de raad nog deze periode onderbouwde keuzes kan maken voor het 

vergroten van de biodiversiteit in onze gemeente en dit te dekken uit het 

geprognotiseerde resultaat van de begroting.

Raad 27 januari: Naar aanleiding van R-83 (bomen- en bermenbeleid) doet 

mevrouw Boersma (Progressief Woerden) navraag. In verband met de 

afwezigheid van wethouder De Regt wordt de vraag schriftelijk beantwoord. 

Raad 24 februari: Naar aanleiding van de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van 27 januari en 1 februari stelt mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden) een vraag over de opvolging van haar vraag over 

bomen- en bermenbeleid. Er wordt geconcludeerd dat er een avond over 

het bomen- en bermenbeleid wordt georganiseerd. Hiervoor zal een 

agenderingsverzoek ingediend worden bij de agendacommissie.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Ame

ndement-Ecologisch-

bermbeheer-1.pdf

open

R-91 februari-22 Stand van zaken 

Doorstroming Woerden West 

2021/ werkzaamheden 

Boerendijk

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatieb

rief

10-11-21 Bij de afronding van de werkzaamheden informeren we u opnieuw via een 

raadsinformatiebrief. Naar verwachting is dit

aan het begin van 2022.

Update 28-01-2022: De werkzaamheden zijn wegens onvoorziene 

omstandigheden vertraagd. Naar verwachting zullen de 

asfalteringswerkzaamheden op de kruising 

Chrysantstraat/Boerendijk/Iepenlaan einde februari opgepakt worden. Na 

afronding werkzaamheden zullen we u informeren.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-

raad/D21038331-

Raadsinformatiebrief-

Stand-van-zaken-

Doorstroming-Woerden-

West-2021.pdf

open
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T-492 februari-22 Prioriteiten subsidies sociaal 

domein

themabijeenkomst 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.

Update 17 januari: de termijn wordt Q1 2023. Dit heeft ermee van doen dat 

de subsidies zijn aangegaan voor twee jaar.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/17-

juni/20:05

open

T-529 februari-22 Uitvoering amendement 

'ondertussengroep mee laten 

doen in de Wet inburgering 

2021'

raadsinformatiebri

ef

De Weger toezegging R 25-11-2021 Begin volgend jaar zal de raad worden geïnformeerd over de middelen 

voor en de uitvoering van het amendement ‘de ondertussengroep mee 

laten doen in de Wet inburgering 2021’. 

Update december 2022: Raad wordt d.m.v. een RIB in Q1 2022 

geinformeerd over de middelen voor en de uitvoering van het amendement.

Update maart 2022: raad wordt in Q2 middels een RIB geinformeerd. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/25-

november/20:00/Ame

ndement-De-

Ondertussengroep-

mee-laten-doen-met-

de-Wet-inburgering-

2021.pdf

open

M-162 maart-22 Motie ‘witte anjer perkje’ raadsinformatiebri

ef

De Regt 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,

Update januari 2022: Er wordt op dit moment nog gezocht naar een 

passende locatie. Als hierover meer bekend is wordt de raad zsm 

geinformeerd. Verwachting voor meer informatie 01-03-2022

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/24-

juni/20:00/Motie-

vreemd-Witte-Anjer-

Perkje-1.pdf

open

M-173 maart-22 Motie - Extra incidenteel geld 

voor veiligheid openbare 

ruimte

raadsvoorstel De Regt Motie R 5-11-2021 1. uiterlijk bij de maart-RIB een onderbouwd voorstel (inclusief 

begrotingswijziging) voor te leggen aan de gemeenteraad voor in 2022 uit 

te voeren onvermijdelijke werkzaamheden in het kader van de veiligheid in 

de openbare ruimte;

2. hiervoor incidenteel dekking te vinden binnen de middelen die via de 

septembercirculaire in 2022 vanuit het Rijk tot ons komen;

3. tevens scenario’s voor structurele oplossingen voor te bereiden in 

aanloop naar de collegeonderhandelingen in de nieuwe raadsperiode,

Update februari: 27 januari/1 februari heeft besluitvorming plaatsgevonden 

over het raadsvoorstel onderhoudsprogrammering van de openbare ruimte. 

Het punt is hiermee afgedaan.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Extra-incidenteel-

geld-voor-veiligheid-

openbare-ruimte.pdf

afgedaan

R-79 maart-22 Impact aankondiging 

congestie elektriciteitsnet 

door Tennet en Stedin

raadsinformatiebri

ef

De Weger raadsinformatieb

rief

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

Eerste kwartaal 2022, Is opgenomen in stimuleringsprogramma 

middelgrote energieopwek. Zie rib D/22/050878 d.d. 8 februari 2022, 

stimuleringsprogramma middelgrote energieopwek is een bijlage van deze 

rib.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/RES-memo-

congestie-

electriciteitsnetwerk-

1.pdf

open

T-490 maart-22 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

Update januari 2022: Actie volgt in Q1 van 2022.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Thema-

avond/2021/10-

juni/20:00

open

VR maart-22 Voorjaarsrapportage - Motie - 

Meer mensen om Woerden 

veilig te houden (R 5-11-

2021)

Motie ‘temporiseren 

huurverhoging binnensport’ 

(R 24-06-2021)

Onderhoud op 

veiligheidsniveau in de 

openbare ruimte (begroting 

2021)

voorjaarsrapporta

ge

Molkenboer Motie R 5-11-2021 verzoekt het college:

1. de raad jaarlijks uiterlijk in Q1 te informeren over de beschikbare 

personele en financiële capaciteit en verdeling van middelen in relatie tot 

het Uitvoeringsplan IVP en de criminaliteitscijfers;

2. daarbij indien nodig een voorstel voor een begrotingswijziging te doen 

om eventuele knelpunten op te lossen, te dekken bij de 

Voorjaarsrapportage;

3. tevens onderbouwd aan te geven welke mogelijkheden en ambities er 

bestaan om de aanpak van criminaliteit verder te verstevigen en Woerden 

nog veiliger te maken,

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. 

Update december 2021: Er wordt gewerkt op basis van het jaarplan 

2021/2022. In 2022 wordt er een nieuw vierjarenplan opgesteld met nieuwe 

accenten op basis van de cijfers en de situaties die op dat moment spelen.

Update februari 2022: Dit komt terug in de voorjaarsrapportage en wordt 

opgenomen in de lijst met terugkerende acties.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Meer-mensen-om-

Woerden-veilig-te-

houden.pdf

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/24-

juni/20:00/Motie-

temporiseren-

huurverhoging-

binnensport.pdf

open

M-189 april-22 Motie - Keuzeknoppen voor 

bestuursvorming

De Regt motie R 25-11-2021 verzoekt het college:

de ambtelijke organisatie opdracht te geven om onafhankelijk (naast de 

overdrachtsdossiers): 

1. op de belangrijke hoofdthema’s keuzeknoppen in beeld te brengen ten 

behoeve van het op te stellen programma-akkoord en de financiële gevolgen 

die samenhangen met gepresenteerde keuzeknoppen; 

2. inzicht te geven in de ‘Staat van de Woerdense Financiën’ (met daarin onder 

meer de kengetallen van financiële gezondheid in meerjarenperspectief, de 

stand van zaken van besparingen en ombuigingen en een vergelijking met 

andere gemeenten), waarbij deze inzichten extern getoetst worden door de 

accountant; 

3. dit pakket op 1 april 2022 op te leveren aan de nieuwe gemeenteraad.

Dit wordt april 2022 opgeleverd 
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/25-

november/20:00/Moti

e-vreemd-

Keuzeknoppen-voor-

bestuursvorming.pdf

open
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R-87 april-22 Update pilot vitale 

binnenstad/ vitale dorpskern

raadsvoorstel Becht en De 

Weger

raadsinformatieb

rief

16-11-21 (Deelproject 1: Het toekomstbestendig en vitaal houden van de compacte 

kern binnenstad Woerden 2021-2030) Na verkiezingen: Nadere 

besluitvorming in de nieuwe raadsperiode over het vervolg. Mogelijke 

aanpassing beleid (doorvertaling rapport en visie) o.a. in bestemmingen/  

omgevingsvisie/ aanpassing beleidskader binnenstad.

Update maart 2022: Het eindrapport wordt in maart (2022) opgeleverd en 

voorgelegd aan het huidige college eind maart/ april. Aansluitend volgt een 

raadsinformatiebrief.  Het eindrapport bevat een doorkijk naar de 

vervolgstappen. Het nieuwe college en raad besluiten over de voortgang 

van het project.   

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-

raad/D21041196-

Raadsinformatiebrief-

Update-pilot-vitale-

binnenstad-vitale-

dorpskern.pdf

open

T-535 april-22 Meerjarenplan verduurzamen 

gebouwen en svz CO2-

neutrale organisatie

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging PA 20-01-2022 Wethouder De Regt zegt een overzicht toe met een (meerjaren)plan van 

te verduurzamen gebouwen met daarbij toelichting om welke renovaties 

het gaat en zal de raad informeren over de stand van zaken over in 

hoeverre de eigen organisatie al CO2-neutraal werkt.

Update febr 22: raadsinformatiebrief gepland voor april 22.
https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/20-

januari/20:00

open

P-262 mei-22 Betaalbaarheid openbare 

ruimte

raadsvoorstel De Regt begroting 2022 R 5-11-2021 (p. 25) 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm 

te geven worden in 2022 voorgelegd aan de raad.2.5.2.2 Resultaten 

onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2022 aangeboden 

aan de raad.2.5.2.3 Beleidskeuzes om afmeer-en 

evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te 

versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2022 voorgelegd 

aan de raad.2.5.2.4.  De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het 

gebied van uitstraling, deze worden in 2021 met de markt verkend en in 

2022 aangeboden aan de raad

Update februari 2022: Update volgt in Q2 van 2022 open

T-518 mei-22 Themabijeenkomst 

Kwadraad en Woerden 

Dichtbij

themabijeenkomst De Weger toezegging PA 26-10-2021 Wethouder De Weger zegt een Thema-avond over Kwadraad en 

Woerden Dichtbij te organiseren na de jaarwisseling.  

Update 17 januari: de nieuwe termijn wordt Q2 2022.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Begrotingscom

missie/2021/26-

oktober/20:00

open

M-201 mei-22 Motie - Meer sociale huur 

plannen om de afspraken te 

halen

De Weger motie R 24-02-2022 verzoekt het college:

1. daadwerkelijk over te gaan tot het overprogrammeren van de bouw van de 

verschillende categorieën woningen, zodat de doelstellingen worden behaald;

2. om samen met Cazas wonen versneld woningbouwprojecten te ontwikkelen, 

zodat in ieder geval het afgesproken percentage sociale huurwoningen wordt 

behaald en de achterstand in de bouw van

deze woningen ingelopen wordt;

3. alles op alles te zetten om uitvoering te geven aan het amendement over de 

wacht- en de zoektijden.

Update maart 2022: beantwoording motie volgt in Q2 2022
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Meer-sociale-

huur-plannen-om-de-

afspraken-te-

halen.pdf

toegevoegd

JR juni-22 Jaarrekening - Compensatie 

budgetoverhevelingen

jaarrekening De Regt toezegging R 25-03-2021 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.' 

16-06-2020: '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.'

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

2021 hierover nader worden geinformeerd.

bij de jaarrekening 2021 wordt de raad over de uitvoering van de DVO 2021 

geinformeerd 

Update griffie februari: Dit onderwerp wordt samengevoegd met andere 

punten m.b.t. de jaarrekening. 

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

21/25-maart/20:00

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/Ing

ekomen-brieven/20r-

00433-raadsvoorstel-

inzake-

dienstverleningsoveree

nkomst-2021-2025-

tussen-de-gemeenten-

woerden-en-

oudewater.pdf

open

M-174 juni-22 Moties m.b.t. korting op de 

bjistand

raadsvoorstel Becht Motie R 5-11-2021 1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat mensen in de bijstand 

ook in Woerden gedurende een periode op proef kunnen samenwonen 

zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen. 

Dus dat de kostendelersnorm gedurende deze periode niet wordt 

toegepast;

2. daarin mee te nemen dat dit ook niet met terugwerkende kracht na de 

proefperiode zal gebeuren;

3. te zorgen dat de proefperiode lang genoeg is voor een serieuze 

‘testperiode’ (minimaal 6 maanden);

4. hiertoe een voorstel uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 aan de 

raad voor te leggen.

en

1. een onderzoek te doen naar de mogelijkheid dat voor wat betreft de 

toepassing van de kostendelersnorm in de bijstand de leeftijdsgrens van 

21 jaar van de inwonende volwassen kinderen van bijstandsgerechtigde 

ouders gedurende een bepaalde periode (minimaal 2 jaar) wordt verhoogd

naar 27 jaar;

2. hiertoe uiterlijk in het tweede kwartaal van 2022 een voorstel aan de 

raad voor te leggen.

Update 17 januari: Een voorstel voor het afhandelen van deze motie zal 

uiterlijk Q2 2022 aan de raad worden aangeboden.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Liefde-mag-

opbloeien-ook-in-de-

bijstand-1.pdf

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Langer-samen-met-

volwassen-kinderen-

onder-e-e-n-dak-

zonder-korting-op-de-

bijstand-1.pdf

open
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R-85 juni-22 Amendement - Bouwen in 

Woerden, lastig of 

eenvoudig?

raadsinformatiebri

ef

De Weger Raadsbesluit R 5-11-2021 De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast 

te stellen, met dien verstande dat:

in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) Resultaat 6.3.1. (in 

2022 is fase 1 van de omgevingswet geïmplementeerd) wordt uitgebreid 

met de volgende inspanning: 6.3.2.2 In 2022 wordt onder de inwoners en 

ondernemers van Woerden een representatief tevredenheidsonderzoek 

gehouden over hun ervaringen met het aanvragen, indienen en 

behandelen van plannen voor ruimtelijke ontwikkelingen door de 

gemeente Woerden. De resultaten worden uiterlijk in kwartaal 2 van 2022 

aan de raad aangeboden. Voor het onderzoek wordt een budget van € 

25.000 ter beschikking gesteld aan programma 1 (Bestuur, veiligheid en 

dienstverlening) ten laste van het geprognosticeerd positief resultaat op 

de begroting 2022.

Update februari: Onderzoek wordt op korte termijn opgestart
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Ame

ndement-Bouwen-in-

Woerden-lastig-of-

eenvoudig.pdf

open

R-92 juni-22 Laadvisie - Amendement - 

Laadpalenbeleid

Motie aan de slag met 

laadlantaarns

raadsvoorstel Noorthoek Raadsbesluit R 5-11-2021 De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast 

te stellen, met dien verstande dat:

de volgende toevoegingen worden opgenomen in Programma 6. 

(ruimtelijke ontwikkeling en wonen): 

-	een laadpalenbeleid voor de gemeente Woerden op te stellen;

-	daarbij onderscheid te maken tussen bestaande woon/winkelgebieden 

en nieuw te ontwikkelen locaties;

-	dit als raadsvoorstel ter besluitvorming uiterlijk in het tweede kwartaal 

van 2022 aan de raad voor te leggen;

-	de eenmalige kosten van maximaal € 25.000 te dekken door deze ten 

laste te brengen van het geprognotiseerde jaarresultaat (begrotingssaldo 

2022).

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.

Griffie (18/2): Dit punt wordt samengevoegd met andere onderwerpen 

binnen de 'laadvisie'.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Ame

ndement-

Laadlantaarnpalen-bij-

woningbouw-in-

Woerden-1.pdf

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/05-

november/16:00/Eers

te-termijn-raad-en-

college-

Programmabegroting-

2021/Motie-aan-de-

slag-met-

laadlantaarnpalen.pdf

open

T-541 juni-22 Analyse bijstandsuitkeringen 

Woerden t.o.v. landelijke 

trend

Becht toezegging PA 03-02-2022 Wethouder Becht zegt toe de raad ruim voor de raadsvergadering te 

informeren over de mogelijkheid om in het komende half jaar een analyse 

aan de raad aan te bieden waarin een vergelijking gemaakt wordt tussen 

het aantal bijstandsuitkeringen in Woerden t.o.v. de landelijke trend, met 

daarbij ook een verklaring van het verschil.

18 februari: Een nadere analyse van het aantal bijstandsgerechtigden 

Woerden Ferm Werk afgezet tegen de algemene trend, overeenkomstig 

de statistieken van CBS, zult u nog voor het einde van Q2 2022 

ontvangen.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/3-

februari/20:00/Raadsvo

orstel-Zienswijze-

begrotingswijziging-

Ferm-Werk

open

T-534 juni-22 RV extra fte n.a.v. Financiële 

verordening 2022

raadsvoorstel De Regt toezegging PA 02-12-2021 Wethouder De Regt zegt toe de raad een voorstel voor te zullen leggen 

inzake de extra formatie die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan 

de Financiële verordening, maar niet voordat hierover met de 

auditcommissie van gedachten is gewisseld.

Pas als na de verkiezingen de nieuwe auditcommissie is gevormd en bij 

ekaar komt kan hier een verkenning over worden georganiseerd. 

Verwachting is dat het raadsvoorstel niet eerder dan mei/juni gereed zal 

zijn. 

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2021/02-

december/20:00

open

M-185 juli-22 Motie - Glasvezel voor heel 

Woerden

raadsinformatiebri

ef

De Regt Motie R 5-11-2021 en verzoekt het college:

1. dit standpunt van de raad in de lopende gesprekken met aanbieders 

kenbaar te maken;

2. al het redelijke dat verwacht mag worden te doen om ook voor de 

kernen en wijken een convenant m.b.t. tot de aanleg van een open 

glasvezelnetwerk af te sluiten;

3. de raad voor de zomer van 2022 te informeren over de voortgang op dit 

gebied.

Gesprekken lopen met de aanbieders van Glasvezel. In Harmelen gaat een 

partij aanleggen tegen AVOI. Voor de kernen Kamerik en Zegveld is door 

glasdraad in januari 2022 een vraagbundeling gestart. Voor de zomer 2022 

hopen we meer duidelijk te hebben over de kern Woerden en de 

daadwerkelijke tijdslijnen mbt aanleg van glasvezel in de kernen. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Glasvezel-voor-heel-

Woerden-1.pdf

open

M-190 juli-22 Motie - De raad aan zet! De Weger motie R 25-11-2021 verzoekt het college:

geen onomkeerbare besluiten te nemen en/of afspraken met andere Utrechtse 

gemeenten, de Provincie Utrecht en/of het Rijk te maken over de opvang van 

asielzoekers en/of een (verdere) verhoging of wijze van invulling van de 

taakstelling statushouders in Woerden, alvorens het college daarover een 

besluit aan de raad heeft gevraagd.

Update januari 2022: De raad heeft in december 2021 een raadsvoorstel 

over de huisvesting statushouders ontvangen. De verkenning voor de 

opvang asielzoekers loopt samen met de U16. Dit komt voor de zomer 

2022 op de raadsagenda. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/25-

november/20:00/Moti

e-vreemd-Raad-aan-

zet-1.pdf

open

P-259 juli-22 Rembrandtbrug raadsvoorstel Noorthoek begroting 2022 R 5-11-2021 In 2022 leggen we het bestemmingsplan Rembrandtbrugen het 

bijbehorende tracé ter vaststelling voor aan de gemeenteraad (p. 24)

Update maart 2022: Traject loopt op schema. Raadsvoorstel komt juli 2022 

richting de gemeenteraad.

open
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R-70 juli-22 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

Update november 21: dit punt wordt in 2022 meegenomen als onderdeel 

van de doorontwikkeling van het participatiekader. Verwachte update begin 

2023

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-81 juli-22 Verduurzamen 

brandweerkazerne Woerden

raadsvoorstel De Regt raadsinformatieb

rief

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.

Update januari 22: staat nog steeds gepland voor de eerste helft van 2022.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21035765-

Raadsinformatiebrief-

Verduurzamen-

brandweerkazerne-

Woerden.pdf

open

M-176 september-22 Motie - Minder regels, direct 

uitkeren

Becht Motie R 5-11-2021 1. te regelen met Ferm Werk dat inwoners en evt. hun kinderen het 

bedrag krijgen uitgekeerd waar ze recht op hebben zonder het steeds 

invullen van allerlei formulieren;

2. alle formulieren te laten screenen op taalgebruik en op 

gebruiksvriendelijkheid door ervaringsdeskundigen;

3. de cliëntenraad van Ferm Werk en betrokken vrijwilligersorganisaties te 

consulteren hierbij.

Update 17 januari: Uiterlijk Q3 2022 zal een terugkoppeling naar de raad 

plaatsvinden. Deze motie is opgenomen/wordt meegenomen in het 

uitvoeringsplan armoedebeleid.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Minder-regels-

direct-uitkeren-1.pdf

open

P-255 september-22 Extra middelen voor tekorten 

Jeugdzorg

raadsvoorstel Noorthoek begroting 2022 R 5-11-2021 Aan een bedrag van € 465.000 wordt nader invulling gegeven op basis 

van een plan van aanpak. De overige middelen (600.000 euro) zijn 

voorlopig in programma 7 (Algemene Inkomsten) gereserveerd. Op basis 

van nadere planuitwerking worden deze middelen beschikbaar gesteld. 

Hiervoor wordt op een later moment een begrotingswijziging aan uw raad 

voorgelegd (p. 6).

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.

PA 2 december 2021: 'Wethouder Noorthoek zegt toe de raad een 

raadsvoorstel voor te leggen over impulsgelden. 

Update december 2021: Een deel van de maatregelen kan pas verder 

worden uitgewerkt als de hervormingsagenda Jeugd vanuit het rijk is 

vastgesteld. Deze agenda is later gereed dan verwacht. Wij knippen het 

proces daarom in twee delen zodat wij met de meest urgente maatregelen 

wel snel kunnen starten. Uw raad wordt in Q1 een beknopt raadsvoorstel 

voorgelegd waarin de meest urgente maatregelen nader zijn uitgewerkt. Het 

betreft hier met name een intensivering van maatregelen die al in gang 

gezet waren vanuit de maatschappelijke agenda en strategische 

heroriëntatie. Voor uitwerking van de overige maatregelen wachten wij de 

hervormingsagenda vanuit het Rijk en de evaluatie van de MAG af. Ons 

voornemen is om de input vanuit de hervormingsagenda en evaluatie van 

de MAG in te brengen bij het op te stellen overdrachtsdocument als input 

voor het te sluiten coalitieakkoord. Dit akkoord vormt vervolgens de basis 

voor het nog op te stellen Sociaal Domein brede beleid voor de komende 

jaren, waarvan deze maatregelen onderdeel zijn. Wij verwachten dit Sociaal 

Domein brede beleid uiterlijk in Q3 van 2022 aan uw raad te kunnen 

voorleggen.

Update februari 2022: het raadsvoorstel Impuls Jeugd/Wmo 1e tranche is 

voorgelegd aan de raad. Zie Z/21/034059 en D/21/045335. Het punt is 

hiermee afgedaan.

afgedaan

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 

Update 1 december: wordt eerste kwartaal 2022

Update 7 maart 2022: wordt tweede of derde kwartaal 2022. College heeft 

aangegeven in rib D/22/050878 dat het aan het nieuwe college is om hier 

een voorstel voor te doen.

open

R-89 september-22 Herziening 

Grondstoffenbeleidsplan

raadsvoorstel De Weger raadsinformatieb

rief

17-11-21 De herziening van het Grondstoffenbeleidsplan staat gepland voor 2022. 

Dit plan wordt in de loop van dat jaar ter besluitvorming aan uw raad 

voorgelegd.

Voornemen is om het herziene Grondstoffenbeleidsplan in Q3 2022 ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/stukken/Stu

kken-van-college-aan-

raad/D21040132-

Raadsinformatiebrief-

Evaluatie-

Grondstoffenbeleidspla

n-2016-2020.pdf

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

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/04-

maart/20:00

open
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M-179 november-22 Motie - Vertrouwen in 

vrijwilligers in de informele 

zorg

De Weger Motie R 5-11-2021 1. bij het inrichten van de monitoring van de inzet en effectiviteit van 

informele ondersteuning te zorgen dat dit niet leidt tot onevenredig hoge 

administratieve lasten;

2. in 2022 samen met de vrijwilligersorganisaties in de informele zorg 

concrete stappen te zetten in het terugdringen van de administratieve 

lasten;

3. de raad over het resultaat hiervan in 2022 te informeren.

Raad 5-11-2021: Wethouder De Weger zegt toe de raad op een geëigend 

moment in 2022 te informeren over de uitkomsten van de motie 

‘Vertrouwen in vrijwilligers in de informele zorg’.

Update 17 januari: de nieuwe termijn wordt Q4 2022.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Vertrouwen-in-

vrijwilligers-in-de-

informele-zorg.pdf

open

P-266 november-22 Participatiebrief raadsinformatiebri

ef

De Regt begroting 2022 R 5-11-2021 De raad zal in een aparte participatiebrief geïnformeerd worden over de 

ervaringen met en resultaten van verschillende participatietrajecten.

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."

PA 02-09-2021: Wethouder De Regt zegt toe dat er een evaluatie van het 

participatiekader zal plaatsvinden in de jaarbrief over participatie. 

Update november 2021: De eerste participatiebrief krijgt de raad naar 

verwachting in Q4 2022 toegestuurd

open

R-80 november-22 Update corona(compensatie) 

WoerdenSport

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinformatieb

rief

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.

Update februari 2022: de planning is nog steeds conform toezegging.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21035836-

Raadsinformatiebrief-

Update-corona-

compensatie-

WoerdenSport.pdf

open

R-45 december-22 Totaaloverzicht budget 

investeringsfonds

Raadsinformatiebr

ief

De Weger Raadsinformatie

brief

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.

Update februari: De raad is geïnformeerd via D22048989 

Raadsinformatiebrief - Tussentijdse update over het investeringsfonds 

2022. 

Volgende moment s een RIB zodra het investeringsfonds volledig is 

uitgenut.Verwachting is eind 2022.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D2108906-

Raadsinformatiebrief-

Tussentijdse-update-

over-het-

investeringsfonds-van-

2019-2021.pdf

open

R-78 december-22 Intentieovereenkomst 

Wittlaan 12

raadsvoorstel De Weger raadsinformatieb

rief

12-10-21 Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan zullen naar verwachting 

in de tweede helft van 2022 ter vaststelling aan de raad worden 

aangeboden.

Dit ligt op schema.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21036316-

Raadsinformatiebrief-

Intentieovereenkomst-

Wittlaan-12.pdf

open

T-523 februari-23 Evaluatie inburgering De Weger toezegging PA 11-11-2021 Bij de evaluatie zullen ervaringsdeskundigen worden betrokken; In Q1 2023 wordt de raad geinformeerd over de evaluatie inburgering.
https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/11-

november/20:00

open

T-485 mei-23 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 het de loop van 2023 wordt de raad geinformeerd over het plan van 

aanpak.

Update 15 november 2021: In Raadsinformatiebrief d.d. 12 oktober 2021 

(D/21/036411) heeft het college de raad geïnformeerd over de planning van 

de toekomst van de zwembaden. 

Deze planning is als volgt:

•	Eind 2022 Kaders voor onderzoek met gemeenteraad bespreken en 

budget aanvragen 

•	Begin 2023 Start onderzoek door extern adviesbureau

•	Eind 2023 Rapport plus advies naar gemeenteraad voor besluitvorming

•	Begin 2024 Uitwerking en uitvoering besluit gemeenteraad 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/27-mei/20:00

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. 

Update 13 januari 2022: voorlopig vindt er nog geen verdere uitwerking van 

weteringzone plaats. Betrekken bewoners is dus ook voorlopig niet aan de 

orde.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2019/14-

november/20:00/moti

e-weteringzone.pdf

open
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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.

Update maart 2022: Traject loopt. In mei 2022 wordt de gemeenteraad op de hoogte 

gebracht van de te doorlopen stappen.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/27-

mei/20:00/Motie-Naar-

parkeerbeleid-dat-

werkt-op-papier-en-in-

praktijk.pdf

open

M-170 Motie - Herverdeling 

gemeentefonds

De Regt Motie R 5-11-2021 verzoekt het college:

1. in samenwerking met de gemeenteraad door middel van een brief een 

sterk signaal aan de minister af te geven om tot een acceptabele 

herverdeling te komen;

2. deze brief in afschrift te sturen aan de Tweede Kamer en de 

formateurs.

3. Gezamenlijk op te trekken met de Utrechtse gemeenten en binnen de 

verbanden van de VNG.

Op 15 oktober 2021 is een brief van alle 26 Utrechtse gemeenten naar 

minister Ollongren verteurd.  

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Moti

e-Herverdeling-

Gemeentefonds-1.pdf

open

M-187 Motie - Steun in de rug van 

onze Woerdense 

ondernemers

Becht motie R 25-11-2021 verzoekt het college:

ruimhartig om te gaan met verzoeken tot tijdelijke 

ontheffingsvergunningen of evenementenvergunningen voor 

ondernemersinitiatieven ten behoeve van het verbeteren van de omzet 

tijdens de feestmaanden.

Update 11 maart 2022: Deze motie is beantwoording in eenverstuurde RIB 

D/22/052116 op 15 februari 2022. De motie is hiermee afgedaan.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/25-

november/20:00/Moti

e-vreemd-Steun-in-de-

rug-van-onze-

Woerdense-

ondernemers-1.pdf

afgedaan

P-257 Beleidsaanpassingen IBOR raadsvoorstel De Regt begroting 2022 R 5-11-2021 Om een solide structuur op te bouwen van beleidsplannen, beheerplannen 

tot uitvoerings-/jaarplannen inventariseren we momenteel op welke 

onderdelen van IBOR beleid ontbreekt of verouderd is. Deze inventarisatie 

wordt in 2022 afgerond, waarna de beleidsagenda door het 

gemeentebestuur kan worden vastgesteld.

open

P-258 Beleidsplan deelmobiliteit raadsvoorstel Noorthoek begroting 2022 R 5-11-2021  In2022 werken we het beleid voor deelmobiliteit verder uit en leggen we 

het ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor (p. 23) Dit zal gebeuren 

na vaststellen van de Nota Parkeernormen. 

06/03: Nota parkeernormen is nog niet vastgesteld. Het uitwerken van 

beleid tov deelmobiliteit is stap 2.

open

P-264 Realisatie van de twee 

bedrijventerreinen 

Burgemeester van 

Zwietenweg en Putkop 

Harmelen

raadsvoorstel Noorthoek begroting 2022 R 5-11-2021 De uitwerking met participatie naar ontwerp bestemmingsplan voor beide 

locaties p. 55).

Er is een stedenbouwkundig bureau geselecteerd voor de op te stellen 

stedenbouwkundige plannen. Participatieproces hiervoor wordt opgestart. 

Ontwerp komt met direct aanwonenden tot stand. Daarnaast is een bureau 

geselecteerd voor onderzoeken en op te stellen bestemmingsplannen. 

Onderzoeken gaan vanaf april opgestart worden. 

open

R-1 Paraplubestemmingsplan 

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.

Update maart: bovenstaande is nog steeds actueel.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/23-

april/20:00/Initiatiefvo

orstel-CDA-inzake-

beleidskader-kleine-

windmolens-in-

Gemeente-Woerden

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.

Update november 2021: er volgt een voorstel voor herziening, zodra de 

nieuwe wet van kracht is. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/stukken/

Stukken-van-college-

aan-raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-86 Amendement - 100 Dagen 

Challenge Woerden

raadsinformatiebri

ef

De Weger Raadsbesluit R 5-11-2021 De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast 

te stellen, met dien verstande dat:

in Programma 6 (ruimtelijke ontwikkeling en wonen) een 

versnellingsbudget van 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld voor de 

uitvoering van een Woerdense 100 Dagen Challenge en dit bedrag te 

dekken uit het positieve resultaat van 2022, waarbij het uitgangspunt is dat 

de kosten zoveel mogelijk op de marktpartij worden verhaald.

(De indieners willen in een Woerdense 100 Dagen Challenge de 

ervaringen die eerder zijn opgedaan in de challenge van Provincie Utrecht 

inzetten voor een experiment met betrokken partijen en in 2022 starten 

met één woningbouwproject met als concreet doel zicht op realisatie. Het 

college wordt gevraagd de

raad naderhand kort te informeren over de bevindingen en een mogelijk 

vervolg van de challenge.)

Er wordt onderzocht welk project zich hiervoor leent en hoe dit het beste 

opgepakt kan worden en aan welke randvoorwaarden moet voldoen.

Update februari: Er is nog geen project aangewezen voor versnelling omdat 

ambtelijke capaciteit, maar ook externe capaciteit beperkt beschikbaar is.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/04-

november/16:00/Ame

ndement-Woerdense-

100-Dagen-

Challenge.pdf

open
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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

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2020/25-juni/20:00

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. 

Update november 2021: In 2022 wordt gestart met de doorontwikkeling van 

het participatiekader (zodra een participatieadviseur is geworven).

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.

Griffie (18/2): De Nota Grondbeleid is na de Politieke Avond van 3 februari 

terug naar de tekentafel gegaan. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/08-

juli/20:00

open

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.

Update januari 2022: Dit is verwerkt in nieuwe nota Grondbeleid. Het punt is 

daarmee afgedaan.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Begrotingscom

missie/2021/28-

oktober/20:00

open

T-522 Brief provincie inz. Van 

Ooijen

De Weger toezegging PA 11-11-2021 Wethouder De Weger zegt toe de brief van de provincie aan de raad te 

zullen sturen. Mocht dit niet kunnen, zal het college de reden met de raad 

delen. 

De inhoud van de brief van de Provincie is met de raad gedeeld. Er is een 

RIB opgesteld (januari 2022) waarin de raad nader is geinformeerd over het 

haalbaarheidsverzoek van Van Ooijen.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Politieke-

avond/2021/11-

november/20:00

open

T-526 Onderzoek zwemveiligheid 

Oude Rijn

raadsinformatiebri

ef

De Regt toezegging R 25-11-2021 Mevrouw Boersma (Progressief Woerden) stelt vragen aan het college 

over zwemveiligheid in de Oude Rijn, mede namens Inwonersbelangen, 

STERK Woerden, ChristenUnie/SGP en het CDA. De heer Bakker 

(Woerden&Democratie) stelt vragen aan het college over ditzelfde 

onderwerp. 

Wethouder De Regt beantwoordt beide sets vragen namens het college. 

Hij zegt toe te zullen onderzoeken hoe deze gevaarlijke situaties in de 

toekomst voorkomen kunnen worden en de raad daarover te informeren.

Update februari: Inmiddels is trap geplaatst in de Oude Rijn. Vervolg later in 

2022.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/25-

november/20:00/Raa

dsvragen

open

T-531 Pamflet bestuurlijke 

samenwerking Jeugd Utrecht-

West

Noorthoek toezegging PA 02-12-2021 De raad zal nader worden geïnformeerd over de bestuurlijke 

samenwerking en het bijbehorende pamflet.

Update maart 2022: De raad is nader geinformeerd door middel van een 

RIB met nummer D/22/050499

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2021/02-

december/20:00

afgedaan

T-536 Meerjarenplan Stichtse 

Groenlanden

Molkenboer toezegging PA 20-01-2022 Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad zal worden betrokken bij 

de opstelling van het meerjarenplan.

Update: Dit gaat pas lopen bij het meerjarenplan voor het Recreatieschap. 

Verwachting is tweede helft 2022.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/20-

januari/20:00

open

T-537 Uitvoering gemengd 

woonconcept

De Weger toezegging PA 20-01-2022 Wethouder De Weger zegt toe dat de raad betrokken zal worden of 

geïnformeerd zal worden over de uitvoering van het gemengd 

woonconcept. 

Update februari 2022: Zodra een locatie inzicht is, zal de raad worden 

geinformeerd over de uitwerking van het gemengd woonconcept.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/20-

januari/20:00

open

T-538 Gesprekken ontwikkelingen 

Ferm Werk

Becht toezegging PA 03-02-2022 Wethouder Becht zegt toe de raad te blijven informeren over de 

ontwikkelingen in het beleid en de bestuursopdrachten van Ferm Werk en 

aanvullend op de toezeggingen uit het spoorboekje met de raad in 

gesprek te zullen gaan;

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/3-

februari/20:00/Raadsvo

orstel-Zienswijze-

begrotingswijziging-

Ferm-Werk

open

T-539 Beschut Werk in 

kwartaalrapportages Ferm 

Werk

Becht toezegging PA 03-02-2022 Wethouder Becht zegt toe een afspraak te maken met Ferm Werk om de 

raad via de kwartaalrapportages inzicht te bieden in Beschut Werk en 

hiervoor de exacte interpretatie van het amendement te hanteren;

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Politieke-

avond/2022/3-

februari/20:00/Raadsvo

orstel-Zienswijze-

begrotingswijziging-

Ferm-Werk

open

T-540 Herzien bestemmingsplan 

Geestdorp 10

raadsvoorstel De Weger toezegging PA 17-02-2022 N.a.v. de bespreking van het bestemmingsplan Geestdorp 10 wordt 

geconcludeerd dat het bestemmingsplan nog niet rijp is voor 

besluitvorming. Het college gaat opnieuw in gesprek met de betrokkenen 

en legt de raad een herzien of nieuw bestemmingsplan voor.

open
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M-193 Motie - Anticiperen op 

nieuwe wetgeving toewijzing 

nieuwbouwwoningen

De Weger Motie R 23-12-2021 verzoekt het college:

1. bij al in voorbereiding zijnde bouwprojecten en nog nieuw op te starten 

bouwprojecten in de gemeente Woerden rekening te houden met een 

aankomende verruiming van de mogelijkheid van gemeenten om meer 

woningen toe te wijzen aan inwoners van de gemeente Woerden of mensen 

met een economische binding met onze gemeente;

2. wanneer deze nieuwe wetgeving in werking treedt de verruiming die deze 

wet biedt vanaf dag één maximaal te kunnen benutten;

3. vooruitlopend op de nieuwe wet alle mogelijkheden te benutten om 

woningen in de gemeente Woerden toe te kunnen wijzen aan inwoners van 

onze gemeente en/of mensen met een economische binding.

4. te onderzoeken of deze regelgeving ook toepasbaar wordt voor oud-

Woerdenaren die willen terugkeren naar onze gemeente.

Update maart 2022: beantwoording motie is ingediend voor behandeling 

collegevergadering d.d. 8-3-2022. Daarna wordt deze verstuurd aan de 

raad.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/23-

december/20:00/Moti

e-Anticiperen-op-

nieuwe-wetgeving-

toewijzing-

nieuwbouwwoningen-

1.pdf

open

M-194 Motie - Toegang tot 

(goedkopere) koopwoningen 

voor inkomens net boven de 

grens voor sociale huur 

vergroten

raadsinformatiebri

ef

de Weger motie R 23-12-2021 roept het college op:

zo snel mogelijk alternatieve financieringsvormen bij de nieuwbouw in kaart te 

brengen en de gemeenteraad hierover te informeren.

Update maart 2022: beantwoording motie is ingediend voor behandeling 

collegevergadering d.d. 8-3-2022. Daarna wordt deze verstuurd aan de 

raad.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/23-

december/20:00/Moti

e-Toegang-tot-

goedkopere-

koopwoningen-voor-

inkomens-net-boven-

de-grens-voor-sociale-

huur-1.pdf

open

M-195 Motie - Verbeteren 

leefomgeving in het huidige 

stookseizoen, met gebruik 

van communicatieve 

middelen

De Regt Motie R 23-12-2021 verzoekt het college:

communicatieve maatregelen te treffen die er, nog dit stookseizoen, toe dienen 

te leiden dat de overlast door houtstook teruggedrongen wordt in de wijken: 

- advertenties te plaatsen in de lokale bladen en via de lokale omroep (RPL) 

waarin de gemeente zich uitspreekt

tegen de overlast van houtstook, vanwege de impact ervan op H29gezondheid 

en de overlast die het

voor de omgeving kan betekenen;

- op de website van de gemeente een verwijzing op te nemen naar de 

stookwijzer.nu. En Woerden (zo

mogelijk) aan te melden bij de Stookwijzer.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/23-

december/20:00/Moti

e-Verbeteren-

leefomgeving-in-het-

huidige-stookseizoen-

met-gebruik-van-

communicatieve-

middelen-1.pdf

open

M-196 Motie - Voorkomen van 

verwijderde en kwijtgeraakte 

Stolpersteine

De Regt motie R 23-12-2021 verzoekt het college:

1. de bestaande en toekomstige Woerdense Stolpersteine (alsnog) op te nemen 

in een registratie van objecten in de openbare ruimte ofwel er met een 

vergelijkbare oplossing zorg voor te dragen dat de locatie en bijzondere status 

van de stenen bij werkzaamheden door de gemeente of externe partijen 

bekend is en dat deze worden teruggeplaatst;

2. de raad te informeren over de gekozen oplossing,

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2021/23-

december/20:00/Moti

e-vreemd-Voorkomen-

van-verwijderde-en-

kwijtgeraakte-

Stolpersteine-1.pdf

open

M-197 Motie - Opdracht 

voorbereiden voorstel 

geluidswerende maatregelen 

Hollandbaan

raadsvoorstel Noorthoek motie R 27-01-2022 verzoekt het college:

om de inventarisatie van maatregelen in overleg met bewoners uiterlijk 1 april 

2022 af te ronden en de gemeenteraad vervolgens een raadsvoorstel voor te 

leggen voor het nemen van geluids- en overlastbeperkende maatregelen langs 

de Hollandbaan met verschillende keuzeopties en kosten. 

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/27-

januari/20:00/Motie-

Opdracht-

voorbereiden-voorstel-

geluidswerende-

maatregelen-

Hollandbaan.pdf

open

M-198 Motie - Maximale opwek zon 

op gemeentelijke dak

De Regt motie R 01-02-2022 verzoekt het college:

1. om het resterende dakoppervlak van de vijf gebouwen uit het voorliggende 

raadsvoorstel ook te benutten voor zon-op-dak mits het door 

bepaalde(technische omstandigheden niet mogelijk is en de raad daarover te 

informeren of een raadsvoorstel voor te leggen (indien een investering is 

vereist);

2. om bij het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het verduurzamen van het 

gemeentelijk vastgoed altijd het gebruik van het resterende dakoppervlak mee 

te nemen in het voorstel;

3. hierin ook te bekijken of het gebruik van bijbehorende (overdekte) 

parkeergelegenheden voor de opwek van zon een optie is.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/27-

januari/20:00/Motie-

Maximale-opwek-zon-

op-gemeentelijk-dak-

1.pdf

open

M-199 Motie - Steun voor overleg 

tussen gemeenten en Rijk 

over het over het oplossen 

van knelpunten in de

Wmo voor huishoudelijke 

hulp

De Weger motie R 24-02-2022 verzoekt het college:

de VNG te steunen in het overleg met het Rijk om te komen tot een oplossing 

voor de knelpunten in de

Wmo-dienstverlening door de gemeenten.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

Steun-overleg-

gemeenten-en-Rijk-

over-het-over-het-

oplossen-van-

knelpunten-1.pdf

toegevoegd
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M-200 Motie - Inwoner centraal Becht motie R 24-02-2022 verzoekt het college:

1. bij alle verdere ontwikkelingen van de gemeentelijke organisatie 

‘klantvriendelijkheid’ - in de zin van de inwoner centraal - als speerpunt hoog op 

de agenda te zetten;

2. bij de informatie aan de raad over deze ontwikkelingen de inspanningen en 

effecten op de klantvriendelijkheid expliciet te beschrijven.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

Inwoner-centraal-

1.pdf

toegevoegd

M-202 Motie - Biotoop op Hogewal 

behouden

De Regt motie R 24-02-2022 verzoekt het college:

1. bij de uitvoering van het laatste deel van het Singelplan de biotoop op de 

Hogewal en Torenwal intact te laten en alleen waar nodig kleinschalige 

ingrepen te doen, bijvoorbeeld voor de zichtlijnen of een perkoen beschoeiing;

2. af te zien van het plaatsen van een hardhouten beschoeiing en zo de kap van 

gezonde bomen te voorkomen;

3. voor het kruidenrijke gras een andere plek langs de singel of in bermen te 

zoeken.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Biotoop-op-

Hogewal-

behouden.pdf

toegevoegd

M-203 Motie - Helderheid over 

verzoek en vervolgproces 

Van Ooijen

raadsvoorstel De Weger motie R 24-02-2022 verzoekt het college:

1. aan de initiatiefnemer Van Ooijen kenbaar te maken dat de gemeente open 

staat voor het op constructieve

wijze meedenken over het initiatief van Van Ooijen;

2. met Van Ooijen de twee opties te bespreken voor uitbreiding van zijn 

bedrijfsbebouwing, te weten de

oostelijke en westelijke variant, en:

a. indien Van Ooijen kiest voor een ontwikkeling naastgelegen aan zijn huidige 

bebouwing (oostelijke variant), te volstaan met een bestemmingsplanwijziging 

waaraan de gemeente medewerking verleent;

b. indien Van Ooijen kiest voor een ontwikkeling aan de andere zijde van het 

perceel (westelijke variant), met de initiatiefnemer afspraken te maken over de 

wijze waarop omwonenden, de raad, het college en de provincie worden 

betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan;

3. nadat Van Ooijen een keuze heeft gemaakt over de te volgen route, deze 

keuze middels een raadsvoorstel voor het vervolgtraject met een 

principebesluit voor te leggen aan de gemeenteraad;

4. in alle gevallen het gebruikelijke kostenverhaal voor ruimtelijke 

ontwikkelingen te laten gelden, dat ligt bij de initiatiefnemer,

Update 11 maart 2022: Het maken van een afspraak tussen partijen wordt 

gearrangeerd.

https://gemeenteraad

.woerden.nl/Vergaderi

ngen/Gemeenteraad/

2022/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Helderheid-

over-verzoek-en-

vervolgproces-Van-

Ooijen-1.pdf

toegevoegd

T-542 Stand van zaken Hof van 

Harmelen

De Weger toezegging R 23-12-2021 Raadsvragen:

Mevrouw Van Soest (CDA) stelt mede namens mevrouw Boersma 

(Progressief Woerden) en de heer Bos (VVD) raadsvragen over het Hof 

van Harmelen.

Wethouder De Weger beantwoordt de vragen namens het college. Hij 

zegt toe de raad te zullen informeren zodra er meer duidelijkheid is over 

het verloop van het bestemmingsplan Hof van Harmelen. 

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

21/23-

december/20:00/Raads

vragen

toegevoegd

T-543 Uitvoering ongelijkvloerse 

kruising

Motie - Vloeiende fietspaden

Motie - Kies voor de fiets

Noorthoek toezegging R 24-02-2022 Wethouder Noorthoek zegt toe tijdens de aanleg van de ongelijkvloerse 

kruising te inventariseren of er knelpunten gaan ontstaan tussen auto's en 

fietsers op de andere kruispunten.

Motie - Vloeiende fietspaden: 

verzoekt het college:

1. bij de uitwerking en inrichting van de hoofdfietsstructuur, over 

Snellerpoort en verder de wijk Snel en Polanen in, het fietspad zo in te 

richten dat het een hoofdfietsroute is die veilig is en waar met veel plezier 

gefietst kan worden;

2. hierbij uit te gaan van een breed fietspad met vloeiende bochten en 

rood asfalt, vergelijkbaar met het fietspad langs de Singel dat helemaal 

naar Molenvliet loopt;

3. de toegang vanaf het fietspad naar het winkelcentrum zo in te richten 

dat het winkelcentrum op een zeer prettige manier met de fiets bereikbaar 

wordt.

Motie - Kies voor de fiets

1. bij aanvang van de globale verkeersanalyse te starten met een 

verkenning naar eenvoudigere en goedkopere oplossingen waarbij de 

kruising niet grondig aangepast hoeft te worden;

2. het stimuleren van fietsgebruik in de afwegingen zwaarder te laten 

wegen dan beperkt ongemak voor gemotoriseerd verkeer;

3. de huidige omwonenden van dit gebied nadrukkelijk te betrekken bij de 

uitwerking van verschillende scenario’s;

4. de raad te informeren over de uitkomsten en een voorstel te doen 

toekomen voor het verder uitwerken van één of twee voorkeursscenario’s.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

22/24-

februari/20:00/Motie-

Vloeiende-fietspaden-

door-Snellerpoort-1.pdf 

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

22/24-

februari/20:00/Motie-

Kies-voor-de-fiets-1.pdf 

toegevoegd
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T-544 Uitvoering motie 'geen 

onomkeerbare besluiten'

De Weger toezegging R 24-02-2022 Wethouder De Weger zegt toe uitvoering te geven aan de motie ‘geen 

onomkeerbare

besluiten’.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

22/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Geen-

onmomkeerbare-

besluiten.pdf

toegevoegd

T-545 Russisch gas in Woerden De Regt toezegging R 24-02-2022 Mevrouw Van Hoesel (D66) stelt vragen over Russisch gas in Woerden 

terwijl Oekraïne wordt aangevallen.

Wethouder De Regt beantwoordt de vragen namens het college. Hij zegt 

toe de raad te informeren over de stappen die de gemeente kan nemen. 

Update 2-3-2022. Beantwoording is op 2-3 behandeld in college. Op 2-3 is RIB 

verstuurd aan de raad. Brief aan deelnemende gemeenten is verzonden. Dit punt is 

hiermee afgedaan.

https://gemeenteraad.

woerden.nl/Vergaderin

gen/Gemeenteraad/20

22/24-februari/20:00

afgedaan
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