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M-031 okt-20 Motie Groene en bloeiende uitstraling 

buitenruimten rondom De Pionier 

(voorheen M-81)

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek 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.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2019/18-

december/20:00/raadsvo

orstel-19r-00811-

vaststellen-

bestemmingsplan-de-

pionier-in-zegveld.pdf

open

M-033 okt-20 Motie Grip op geldstromen 

grondexploitatie (voorheen M-86)

raadsinformatiebri

ef

De Regt motie TA 10-06-2021 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.

Update n.a.v. PA 30 juni 2022: Wethouder Noorthoek zegt dat er na de zomer een 

verdiepende sessie over Grexen zal volgen

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft aan dat 

op 12 januari een besloten sessie wordt georganiseerd waarin vanuit de Grexen 

naar de Poort van Woerden wordt gekeken. Op een aanvullende vraag van 

mevrouw Van Hoesel antwoordt wethouder De Regt de motie nog eens nader te 

bekijken.

Update januari 2023: Op 12-01-2023 is de gemeenteraad in een besloten 

bijeenkomst geïnformeerd over de werkwijze om tot een integraal programma voor 

de Poort van Woerden te komen en is inzicht gegeven in de financiële stromen 

achter deze gebiedsontwikkeling. Deze bijeenkomst is onderdeel van een tweeluik. 

Tijdens de tweede bijeenkomst zal een financiële verdieping worden gegeven op 

de financiën en mogelijkheden in het stationsgebied. De agendacommissie komt 

op 19-01-2023 samen om onder andere deze bijeenkomst een plek te geven in de 

agenda van de raad.  

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2020/25-

juni/20:00/motie-grip-op-

geldstromen-

grondexploitaties.pdf

open
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M-032 jan-21 Bestemmingsplan Witt (voorheen M-

84)

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek 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.                                                                         

Update juli / augustus 2022: In tegenstelling tot eerder aangegeven, 

lopen we met de planning wat uit. Mede door geen toewijzing van 

projectleider, onderbezetting alsmede de uitloop bij BRM is een 

vragenlijst nog niet uitgezet door Synchroon.  Een actuele planning is nog 

(steeds) niet ontvangen.  

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2020/12-

maart/20:00

open

P-004 mei-21 Beleidskeuzes kostenneutraliteit 

afmeer- en 

evenementenvoorzieningen (vooheen 

P-233)

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-012 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.                                                                          

Update september 22: door capaciteitsproblemen ligt dit stil. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt geeft 

aan dat het beleidsplan Openbare Verlichting in verband met 

capaciteitsproblemen stilligt. In het eerste kwartaal van 2023 zal het 

project opnieuw opgepakt worden. 

open

T-002 mei-21 RIB wonen en zorg (voorhen T-436) raadsinformatiebri

ef

Noorthoek 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.

Update april: wegens personele wisselingen is de offerte-uitvraag van dit 

onderzoek uitgesteld. Naar verwachting wordt het onderzoek eind Q2 

uitgezet. De Raad ontvangt het rapport naar verwachting in Q4 van 2022. 

Update september: naar verwachting is het rapport gereed Q3 2023. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek zegt 

toe dat het Wonen- en Zorgplan in het tweede kwartaal van 2023 zal 

worden aangeleverd. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Begrotingscommissie/20

20/28-oktober/20:00

open

2 van 30

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2020/28-oktober/20:00
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T-003 mei-21 RIB uitvoering aanbevelingen 

duurzaam inkopen (voorheen T-446)

raadsinformatiebri

ef

Vierstra 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.

Update 29 augustus: de concept RIB is gereed, komt binnenkort in route.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2020/03-

december/20:00

open

R-002 jul-21 Verkoop recreatiegebied Cattenbroek 

(vooheen R-13)

raadsvoorstel Vierstra raadsinfor

matiebrief

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.

Update 20 juni 2022. Er is nog geen overeenstemming over de 

overeenkomst over het Eiland van Woerden evenals het 

bestemmingsplan.

open

M-004 sep-21 Motie - bijzondere status KNIL-graven 

(vooheen M-148)

raadsinformatiebri

ef

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. update 18/05/2022: 

afstemming heeft plaatsgevonden. B&W en raadsvoorstel in de maak. 

uitgangspunt: Voor het zomerreces is alles afgerond.  

Update 21 juli: College heeft een besluit genomen over de beschermde 

status van deze graven. dit is gecommuniceerd met de 

vertegenwoordiger van sinar Maluku. In september volgt een RIB en een 

persbericht.

Update griffie (december 2022): Zie D22070880 Raadsinformatiebrief - 

Bijzondere status graven KNIL militairen (12 oktober 2022)

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/22-

april/20:00/Motie-vreemd-

Bijzondere-status-KNIL-

graven.pdf

afgedaan

3 van 30
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R-028 sep-21 MOP - Informatiesessie keuzeproces 

MOP (vooheen R-93)

Motie Evaluatie reconstructies 

openbare ruimte

Themabijeenkoms

t

De Regt Raadsinfor

matiebrief

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.

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt geeft 

aan dat dit onderwerp wordt opgepakt zodra personeelscapaciteit 

beschikbaar is. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21014765-

Raadsinformatiebrief-

Collegeadvies-

iniatiefvoorstel-CDA-Grip-

op-IBOR.pdf

open

R-005 okt-21 Legesverordening (vooheen R-30) Raadsvoorstel Vierstra Raadsinfor

matiebrief

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. 

Update 2-09-2022: Verwachting dat 1-1-23 omgevingswet in werking 

treedt. Legesverordening conform omgevingswet wordt voor eind dit jaar 

aan raad voorgelegd. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

open

R-029 okt-21 Omgevingswet - Adviescommissie 

ruimtelijke kwaliteit

Beleidsnota PFAS

Planschade verordening

Verordening kwaliteit VTH

Raadsvoorstel Noorthoek Raadsinfor

matiebrief

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.'

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 april  2022: de nota bodembeheer is in concept vastgesteld in het 

college en wordt op 9 februari gepubliceerd en ter inzage gelegd. Er zijn 

geen zienswijzen ingediend. Binnenkort wordt het besluitvormingstraject 

richting de Raad opgepakt. 

Update mei 2022: er volgt nog een nieuwe plannen, nu de Omgevingswet 

is uitgesteld tot 1 januari 2023.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21014538-

Raadsinformatiebrief-

Routekaart-

Omgevingswet.pdf

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21025361-

Raadsinformatiebrief-

PFAS-

ontgravingskaart.pdf

open
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T-006 okt-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.

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft 

aan dat in maart een besloten sessie zal plaatsvinden waar wordt 

ingezoomd op het stationsgebied.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/01-

juni/20:00

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/01-

juni/20:00/Motie-Bouwen-

in-samenhang-met-de-

omgeving-1.pdf

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/01-

juni/20:00/Motie-

Financiele-verkenning-

Stationsgebied-1.pdf

open

M-003 nov-21 Moties m.b.t. fietsparkeerplan 

(vooheen M-119)

Raadsvoorstel De Regt 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.

Update september 2022: het haalbaarheidsonderzoek bewaakte 

fietsenstalling komt dit najaar naar de raad. De uitwerking van het 

fietsparkeerplan is afhankelijk hiervan en volgt daarna.

Update december 2022: raadsinformatiebrief D/22/081513: 'De 

gesprekken met de verschillende belangengroepen zijn samen met de 

verkeersvisie 2030 input voor een raadsvoorstel fietsparkeren centrum 

dat uiterlijk in kwartaal 4 2023 naar de raad komt. Naast een keuze voor 

het al dan niet realiseren van een bewaakte fietsstalling wordt daarin 

breder gekeken naar de huidige parkeerlocaties. Daarbij worden ook 

verschillende opties verkend zoals aanbindvoorzieningen zoals ringen in 

de grond of fietskluizen.

open
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P-003 nov-21 Resultaten onderzoek 

marktconformiteit wijkonderhoud 

(vooheen P-232)

raadsinformatiebri

ef

De Regt begroting 

2021

Pr 2.5.2.3. "Resultaten onderzoek marktconformiteit 

Wijkonderhoud worden in 2021 aangeboden aan de 

raad."

Update juli 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 wordt een nieuwe Samenwerkingsoverkomst (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. 

Na de aanbesteding van het nieuwe GTG contract zal de raad 

geinformeerd worden over dit nieuwe contract (2023). Hierin wordt ook 

aandacht besteed aan de functie en werkzaamheden van het team 

Wijkonderhoud in het totale beheer van de openbare ruimte.

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: De vraag over 

marktconformiteit wijkonderhoud zal schriftelijk worden beantwoord. 

(Vraag: Nu is aangegeven dat we na de aanbesteding worden 

geïnformeerd. Gelet op de financiële ruimte die we in begroting hebben 

gegeven, willen we gebruik maken van de afspraak onder R-028 om 

tevoren hierover te kunnen spreken over de keuzeknoppen. Kan de 

wethouder bevestigen dat we deze P-003 combineren met R-028, en dat 

de raad betrokken is bij de beleidskeuzes die nodig zijn alvorens er een 

aanbesteding gestart wordt?)

open

R-014 nov-21 Vragenlijst evaluatie 

participatietrajecten (vooheen R-67)

raadsinformatiebri

ef

Pennarts raadsvoors

tel

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.  

Update 29 augustus: Inmiddels is een participatieadviseur aangenomen. 

Het evaluatieformulier zit in de pijplijn.

Update november 2022: Deze actie schuift door naar Q1 2023, omdat het 

onderdeel is van een groter geheel.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

T-013 dec-21 Publieksversie participatiekader 

(vooheenT-503)

Pennarts 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.  

Update november 2022: Door wet digitale toegankelijkheid en nieuwe 

website was dit vertraagd. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/02-

september/20:00

open

T-009 jan-22 Themabijeenkomst polarisatie 

(vooheen T-493)

themabijeenkomst Molkenboer 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

Update 23 mei: wordt Q3 2022.

Update 1-9: dit onderwerp wordt meegenomen in de nieuwe 

maatschappelijke agenda en zal in dit kader met de raad besproken 

worden.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/17-

juni/20:04

open
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M-013 feb-22 Motie - Coronasteun wijk- en 

dorpshuizen (vooheen M-180)

raadsinformatiebri

ef

Pennarts 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)

Update juni: raad wordt in Q3 geinformeerd over de uitvoering van de 

motie coronasteun wijk- en dorpshuizen (uitstel vanwege personele 

wisselingen). Er is dan meer zicht op de mogelijk extra benodigde 

maatregelen vanwege nieuwe coronamaatregelen in het najaar van 2022. 

Update september: Met de organisaties is afgesproken dat de 

ontwikkeling van Corona in het najaar en winter van 2022 afgewacht 

wordt. Op dit moment heeft geen enkele instelling extra steun nodig. 

Energieprijzen lijkt momenteel echter wél een uitdaging. 

Update december: De corona-crisis is voorbij. Geen van de partijen heeft 

nog behoefte aan steun ten behoeve van corona. Dit punt kan worden 

afgedaan. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Motie-

Coronasteun-wijk-en-

dorpshuizen.pdf

afgedaan

M-018 feb-22 Motie - Proef eerste uur gratis 

parkeren in de parkeergarage 

(vooheen M-192)

raadsinformatiebri

ef

Vierstra 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.

Toezegging PA 1 september 2022: Wethouder Vierstra zegt namens het 

college toe in 2022 nog met een planning over het vervolg te komen, 

zodra concreet is wanneer de gesprekken met het Stadshart zullen 

worden gevoerd. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Noorthoek geeft 

aan dat in januari 2023 een raadsinformatiebrief zal volgen over de 

ontwikkelingen na 1 oktober.

Update 5dec22: Rond de jaarwisseling volgt een RIB met effecten op 

parkeerbezetting en financiële gevolgen van het opheffen van het eerste 

uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en in afstemming met de 

partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/14-

oktober/20:00/Motie-

vreemd-Proef-eerste-uur-

gratis-parkeren-in-de-

garage-1.pdf

open
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R-010 feb-22 Stationsgebied: Minkema

Bepaling functie oude Minkema

Selectie beste plan en partij

Opgave voor de ontwikkeling scherp 

stellen

Raadsinformatiebr

ief

Noorthoek Raadsvoor

stel

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 

Update oktober: Q1 2022

Update griffie februari: Dit onderwerp wordt gecombineerd met andere 

punten m.b.t. het Stationsgebied

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21014452-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundige-

visie-Stationsgebied.pdf

open

R-012 feb-22 Monitoring effecten parkeerbeleid 

(vooheen R-59)

raadsinformatiebri

ef

Vierstra raadsinfor

matiebrief

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.

Update 1 juni 2022: De verwachting is dat de raad voor het zomerreces 

hierover wordt geïnformeerd.

Update 27 oktober 2022,: Aanpassingen in het beleid zijn vastgesteld per 

22 december 2021. In de loop van 2022 wordt er een evaluatie gedaan 

op het beleid.

Update 5 december 2022: Zie ook M-018: Rond de jaarwisseling volgt 

een RIB met effecten op parkeerbezetting en financiële gevolgen van het 

opheffen van het eerste uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en 

in afstemming met de partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21024884-

Raadsinformatiebrief-

Parkeerbeleid-invoering-

nieuwe-voorwaarden-

parkeerverguning-en-

aanpassing-

parkeerregulering-

Leidsestraatweg-en-

omgeving.pdf

open

R-021 feb-22 Amendement - Bomen- en 

bermenbeleid (vooheen R-83)

raadsvoorstel De Regt Raadsbesl

uit

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.

update oktober: de themabijeenkomst heeft reeds plaatsgevonden. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Amende

ment-Ecologisch-

bermbeheer-1.pdf

open

R-026 feb-22 Stand van zaken Doorstroming 

Woerden West 2021/ werkzaamheden 

Boerendijk (vooheen R-91)

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek raadsinfor

matiebrief

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.

Update 28-07-2022:  in verband met een geschil met de aannemer zijn de 

laatste werkzaamheden nog niet opgeleverd. Hierdoor is het niet mogelijk 

om het project af te sluiten. Wanneer het geschil is opgelost zullen we 

middels een RIB de gemeenteraad informeren.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21038331-

Raadsinformatiebrief-Stand-

van-zaken-Doorstroming-

Woerden-West-2021.pdf

open
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T-008 feb-22 Prioriteiten subsidies sociaal domein 

(vooheen T-492)

themabijeenkomst Rozendaal 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.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/17-

juni/20:05

open

T-007 mrt-22 Gekapte bomen i.r.t. houtstook 

(vooheen T-490)

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.

Update juli: Door onvoldoende capaciteit geen beantwoording mogelijk 

geweest. Verwachting is dat voor eind van 2022 dit wel mogelijk is. 

Update januari 2023: Onze verwijderde bomen worden, afhankelijk van de 

kwaliteit, zo duurzaam mogelijk hergebruikt. Bomen, of delen van bomen, 

die nog van redelijke kwaliteit zijn en geen ziekten kunnen verspreiden 

worden hergebruikt. 

Zo worden ze ingezet als afscherming van bermen en grasstroken, 

worden ze ingebracht bij veilingen, worden ze verkocht voor duurzaam 

hergebruik of komen te vervallen aan de betreffende aannemer. Bomen, 

of delen van bomen, die van slechtere kwaliteit worden verkocht of 

komen te vervallen aan de betreffende aannemer. Deze slechtere bomen 

zijn vaak niet duurzaam te hergebruiken en worden gedeeltelijk omgezet 

tot haardhout of worden versnipperd. Houtsnippers zetten we in, in de 

openbare ruimte en doneren we aan organisaties (zoals scholen) uit de 

gemeente. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/T

hema-avond/2021/10-

juni/20:00

afgedaan

R-024 apr-22 Update pilot vitale binnenstad/ vitale 

dorpskern (vooheen R-87)

raadsvoorstel Vierstra raadsinfor

matiebrief

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.                                                                                      

Update april 2022:  Oplevering eindrapport is verschoven naar medio 

april  (2022). Op 19 april ter kennisname in college.                                                                                                     

Update juni/juli 2022: Het eindrapport Vitale Binnenstad 2020 is 

opgeleverd en met een raadsinformatiebrief D/22/060036 aangeboden 

aan de raad. Als vervolg daarop is in juni via een raadsinformatiebrief 

D/22/065703 de -inmiddels ondertekende- intentieverklaring aangeboden. 

Uit deze raadsinformatiebrief: 'In de tweede helft van 2022 zal het 

eindrapport Vitale binnenstad Woerden 2022 ter besluitvorming worden 

voorgelegd aan de raad. Het verder continueren van de samenwerking in 

de kerngroep door middel van een samenwerkingsovereenkomst is een 

andere vervolgstap.

 Update Januari 2023: De besluitvorming over het eindrapport Vitale 

binnenstad is verschoven naar eind Q2 2023. Het eindrapport Vitale 

binnenstad zal uitgewerkt gaan worden in het vernieuwde beleidskader 

binnenstad 2023-2030. De planning is om het beleidskader binnenstad 

2023-2030 eind Q2 2023 aan de raad voor te leggen. De besluitvorming 

over de Vitale binnenstad zal dus gaan via het beleidskader binnenstad 

2023-2030.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21041196-

Raadsinformatiebrief-

Update-pilot-vitale-

binnenstad-vitale-

dorpskern.pdf

open

M-005 mei-22 Motie - naar parkeerbeleid dat werkt 

op papier en in praktijk (vooheen M-

149)

raadsinformatiebri

ef

Vierstra 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.

Update 8/9/22: De evaluatie is in voorbereiding. Wethouder heeft dit gemeld in 

laatste Politieke Avond van 1 september.

Update 5 december 2022: Zie ook M-018: Rond de jaarwisseling volgt een RIB 

met effecten op parkeerbezetting en financiële gevolgen van het opheffen van het 

eerste uur gratis per 1 oktober 2022. Wel afhankelijk en in afstemming met de 

partij die het parkeerbeleid momenteel evalueert

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/27-

mei/20:00/Motie-Naar-

parkeerbeleid-dat-werkt-

op-papier-en-in-

praktijk.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/27-mei/20:00/Motie-Naar-parkeerbeleid-dat-werkt-op-papier-en-in-praktijk.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/27-mei/20:00/Motie-Naar-parkeerbeleid-dat-werkt-op-papier-en-in-praktijk.pdf
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P-009 mei-22 Betaalbaarheid openbare ruimte 

(vooheen R-262)

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

Update september 2022: Update wordt meegenomen in centrale update over de 

Strategische Herorientatie. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Voor de centrale update van de 

Strategische Heroriëntatie zal eerst een startnotitie worden voorbereid en krijgt de 

gemeenteraad daarna keuzeknoppen voorgelegd. 

open

R-022 jun-22 Amendement - Bouwen in Woerden, 

lastig of eenvoudig? (vooheen R-85)

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek Raadsbesl

uit

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 januari 23: Het klanttevredenheidsonderzoek is in Q3 2022 

opgeleverd. De resultaten daarvan worden meegenomen in de 

voorbereiding op de Omgevingswet. Via de raadsinformatiebrief d.d. 15 

november 2022 (kenmerk: Z/22/053146 / D/22/079763) is de 

gemeenteraad over de uitkomst geïnformeerd.                                                                              

Update februari 2022: Onderzoek wordt op korte termijn opgestart

Update april: Bureau opdracht gegeven voor uitvoering onderzoek. 

Startgesprek 13-04-22 Oplevering verwacht voor de zomer.

Update september: terugkoppeling aan raad volgt in Q4

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Amende

ment-Bouwen-in-

Woerden-lastig-of-

eenvoudig.pdf

open

R-027 jun-22 Laadvisie - Amendement - 

Laadpalenbeleid (vooheen R-92)

Motie aan de slag met laadlantaarns

Motie Parkeren en laden horen bij 

elkaar

raadsvoorstel De Regt Raadsbesl

uit

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'. 

Update (1/6): de planning wordt nader toegelicht in de rib houdende de 

beantwoording van de schriftelijke vragen van D66 inzake Visie op 

laadpalen Woerden

Update september 2022: Projectgroep is gestart. Deze motie wordt 

meegenomen in het opstellen van de Laadvisie voor Woerden. Plan van 

Aanpak geeft de volgende planning: juni 2023 Laadvisie behandelen in 

de gemeenteraad. 

Update oktober 2022 (griffie): Uit raadsinformatiebrief D22062823 

(beantwoording schriftelijke vragen D66): 'Inmiddels heeft dit geleid tot 

een overeenkomst met een externe partij. Deze partij heeft aangegeven 

na de zomer te kunnen starten met de laadvisie en verwacht deze in Q1 

van 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te kunnen 

leggen.'

Update oktober 2022: op 13 oktober heeft de raad de motie 'parkeren en 

laden horen bij elkaar' aangenomen.

Update 5dec22: Update oktober is niet correct, planning is conform 

update september --> juni 2023

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Amende

ment-Laadlantaarnpalen-

bij-woningbouw-in-

Woerden-1.pdf

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2020/05-

november/16:00/Eerste-

termijn-raad-en-college-

Programmabegroting-

2021/Motie-aan-de-slag-

met-

laadlantaarnpalen.pdf

open
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T-020 jun-22 RV extra fte n.a.v. Financiële 

verordening 2022 (vooheen T-534)

raadsvoorstel Vierstra 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.                                                                                                                            

update juli 2022: met de auditcommissie is afgesproken dat dit onderwerp 

in september 2022 op de agenda van de audicommissie staat. 

Update n.a.v. PA 30 juni 2022: De wethouder zegt toe dat het college 

voor de eerstvolgende bijeenkomst van de Auditcommissie een 

raadsvoorstel zal aanbieden over de 2 formatieplaatsen die nodig zijn

voor het implementeren van de nieuwe Financiële Verordening. 

Update september 2022: Er staan diverse vacatures in de huidige 

formatie van team Strategie, Financiën en Control open, waarvan een 

aantal al voor langere periode. Onlangs is daar de vacature voor 

concerncontroller/teammanager bij gekomen. Het gevolg hiervan is dat 

het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden behoorlijk onder druk 

staat. Hierdoor is er momenteel geen ruimte om vooruit te kijken naar 

uitbreiding van formatie en verdere implementatie van de financiële 

verordening. Zodra het team SFC weer enigszins op capaciteit is en 

reguliere werkzaamheden niet langer onder druk staan is die ruimte er 

weer. De portefeuillehouder zal zo spoedig mogelijk daarna met een 

voorstel komen en het gesprek met de auditcommissie hierover aangaan.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Poli

tieke-avond/2021/02-

december/20:00

open

P-008 jul-22 Rembrandtbrug (vooheen P-259) 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.

Update 23 augustus 2022: De besluitvorming is enigszins vertraagd 

(coalitievorming, kredietoverschrijding, zienswijzen op ontwerp 

bestemmingsplan). De actuele planning is dat de raad in november 2022 

een kredietvoorstel en vaststellingsvoorstel behandelt. Vooraf vindt 

behandeling in College plaats.

Update 8 dec 22: Afgehandeld, raadsvoorstellen zijn geagendeerd en in 

behandeling.

Griffie: Dit punt wordt na besluitvorming (voorzien op 21 december) van 

de lijst gehaald.

afgedaan

M-017 jul-22 Motie - De raad aan zet! (vooheen M-

190)

Rozendaal 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. 

Update juni 2022: de termijn wordt Q3.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/25-

november/20:00/Motie-

vreemd-Raad-aan-zet-

1.pdf

open

R-015 jul-22 Visie op overheidsparticipatie 

(vooheen R-70)

raadsinformatiebri

ef

Pennarts raadsvoors

tel

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.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

11 van 30
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T-032 jul-22 Fasering en prioritering 

Omgevingsvisie

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 12-05-2022 Wethouder De Weger zegt toe de raad voor de 

zomer te informeren via een raadsinformatiebrief 

over de fasering en prioritering met betrekking tot 

de uitvoering van de Omgevingsvisie. Hierin zal de 

woningnood (en mobiliteit als afgeleide daarvan en 

de doorontwikkeling van het bedrijfsleven) prioriteit 

krijgen. Daarbij zullen ook de 

beïnvloedingsmogelijkheden van de raad worden 

aangegeven. 

De fasering en prioritering van de programma's in de omgevingsvisie 

wordt in afstemming met het coalitieakkoord en het college 

werkprogramma nader uitgewerkt. Derhalve volgt de nadere informatie 

hierover in een raadsinformatiebrief na het zomerreces, in september 

2022.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/09-

juni/20:00/Besluitenlijst-

Politieke-Avond-12-mei-

2022-Sessie-raadszaal-

2.pdf

open

M-040 sep-22 Motie – Pak overlast houtstook aan Raadsvoorstel De Regt motie R 09-06-2022 verzoekt het college:

1. gebruik te maken van de kennis en ervaring die 

er binnen de ODRU en andere gemeenten is om de 

overlast van houtstook te beperken;

2. uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 

voorstellen aan de raad te doen voor maatregelen 

die de overlast daadwerkelijk beperken;

3. hierbij vooral pragmatisch en praktisch te werk te 

gaan.

Update 20/10: In het collegewerkprogramma is opgenomen dat er een 

plan van aanpak wordt opgesteld op basis van onderzoek naar best 

practices. Tevens is in de begroting voor 2023 een budget gevraagd om 

dit plan van aanpak op te stellen en de uitvoering in gang te zetten. 

Hierbij gaan we o.a. verkennen of de Omgevingswet mogeljikheden biedt 

om regels te stellen. De raad zal via een RIB geïnformeerd worden over 

de strategie die het college voor ogen heeft met betrekking tot het 

verminderen van de overlast door houtstook, waaronder een meerjarige 

communicatiecampagne over houtstook. Deze RIB wordt uiterlijk in 

december aan de raad aangeboden. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt zegt toe 

in 2023 meer informatie te kunnen geven over het Actieplan aanpak 

houtstook. 

Up-date januari 2023: december 2022 is RIB D/22/082255 naar de raad 

gestuurd. Met deze RIB wordt antwoord gegeven op de vragen die de 

raad in de motie heeft gesteld. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-Pak-

overlast-houtstook-

aan.pdf

afgedaan

M-010 sep-22 Motie - Minder regels, direct uitkeren 

(vooheen M-176)

Rozendaal 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. 

Update november 2022: uitwerking motie en terugkoppeling naar raad in 

Q1-2023.

Update januari 2023: Dit wordt meegenomen in de update aan de raad 

over het armoedebeleid inclusief de minimaregelingen medio Q1 2023.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2021/04-

november/16:00/Motie-

Minder-regels-direct-

uitkeren-1.pdf

open

M-039 sep-22 Motie – Omgevingsprogramma 

biodiversiteit en natuurwaarden

raadsvoorstel De Regt motie R 09-06-2022 verzoekt het college:

het programma biodiversiteit en natuurwaarden 

prioriteit te geven in de ontwikkeling en hiervoor in 

het derde kwartaal van 2022 een korte startnotitie 

aan de raad voor te leggen

Update november 2023: Wethouder Vierstra geeft tijdens de 

begrotingsbehandeling (17 november 2022) aan dat de startnotitie over 

biodiversiteit in Q3 2023 aan de raad wordt voorgelegd. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder de Regt geeft 

aan dat M-039 met M-057 in 2023 zal worden gecombineerd.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-

Omgevingsprogramma-

Biodiversiteit-en-

natuurwaarden-1.pdf

open

R-011 sep-22 Gebiedsproces grootschalig wind 

Barwoutswaarder en Reijerscop 

(vooheen R-57)

raadsvoorstel Vierstra raadsbeslu

it

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.

Update juni 2022: de termijn wordt Q3.

open

R-025 sep-22 Herziening Grondstoffenbeleidsplan 

(vooheen R-89)

raadsvoorstel Vierstra raadsinfor

matiebrief

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.

De voorbereiding voor de herziening van het grondstoffenbeleidsplan zijn 

in volle gang.  Alvorens het nieuwe plan uit te werKen worden (nieuwe) 

uitgangspunten geformuleerd. Bij het vaststellen van deze 

uitgangspunten zal ook de raad geconsulteerd worden (verwacht in Q4 

2022. Voornemen is om het herziene Grondstoffenbeleidsplan in Q2 2023 

ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Update griffie (15/12/22): Op verzoek van het college heeft de 

agendacommissie een consultatiebijeenkomst ingepland op 2 februari 

2023. 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21040132-

Raadsinformatiebrief-

Evaluatie-

Grondstoffenbeleidsplan-

2016-2020.pdf

open

R-035 okt-22 Demonstratie-zonnepark Veenboeren 

in beweging

Raadsinformatiebr

ief

Vierstra raadsinfor

matiebrief

12-04-12 De raad zal in oktober 2022 worden geïnformeerd 

over de voorkeurslocatie voor het 

demonstratieproject Veenboeren in Beweging

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22057597-

Raadsinformatiebrief-

Demonstratie-zonnepark-

Veenboeren-in-

beweging.pdf

open

12 van 30
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21040132-Raadsinformatiebrief-Evaluatie-Grondstoffenbeleidsplan-2016-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22057597-Raadsinformatiebrief-Demonstratie-zonnepark-Veenboeren-in-beweging.pdf
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R-038 okt-22 Gemeentelijk water en 

Klimaatbestendig

Raadsvoorstel De Regt raadsinfor

matiebrief

14-06-22 Met de input die betrokken inwoners, dorps- en 

wijkplatforms, gemeenteraad, Hoogheemraadschap 

De Stichtse

Rijnlanden en Provincie Utrecht tijdens de 

inspraakperiode leveren passen we het concept 

beleidsplan. Dit plan wordt na

zomer 2022 aangeboden aan de gemeenteraad ter 

vaststelling.

Update oktober: de verwachting is dit in Q1 aan te bieden in verband met 

personele schaarste.

Update griffie (15/12/22): Dit raadsvoorstel is aangeboden en doorgeleid 

naar de agendacommissie met het advies het op 19 januari te agenderen. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22061608-

Raadsinformatiebrief-Ter-

inzage-leggen-

Beleidsplan-Gemeentelijk-

Water-en-

Klimaatbestendig-2023-

2027.pdf

open

T-004 okt-22 Evaluatie Cheese Valley (vooheen T-

465)

raadsinformatiebri

ef

Molkenboer 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. 

Update 15-11: In januari 2023 wordt de stichting Cheese Valley 

opgericht. Een evaluatie zal pas na een jaar plaatsvinden. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/04-

maart/20:00

open

R-034 nov-22 Tweede tranche impulsgelden sociaal 

domein

raadsvoorstel Rozendaal raadsinfor

matiebrief

30-05-22 Op 24 februari jl. besloot de gemeenteraad over de 

1e tranche impuls Jeugd/Wmo om de blijvende 

stijging van jeugdhulpkosten te dempen. In het 

najaar van 2022 (na vaststelling van de 

hervormingsagenda Jeugd vanuit het Rijk) volgt 

een voorstel voor de tweede tranche van de 

impulsgelden sociaal domein.

Update 25-11: De hervormingsagenda vanuit het Rijk is uitgesteld. Naar 

verwachting zal de hervormingsagenda eind dit jaar worden vastgesteld. 

De uitwerking van de 2e tranche wordt meegenomen in de op te stellen 

Maatschappelijke Agenda. Hierover bent u geinformeerd via 

raadsvoorstel Z/22/051737 / D/22/074754. 

Update december 2022: 2e tranche impuls Jeugd/Wmo  is onderdeel van 

herijking Maatschappelijke Agenda. Zie raadsvoorstel Maatschappelijke 

Agenda D22083089. Als raadsvoorstel MAG is vastgesteld op 21-12-22 is 

dit punt afgedaan. 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Schriftelijk

e-vragen/D22061382-

Beantwoording-vragen-

Woerden-Democratie-

Uithuisplaatsingen-binnen-

de-jeugdzorg-in-de-

gemeente-Woerden.pdf

afgedaan

M-012 nov-22 Motie - Vertrouwen in vrijwilligers in 

de informele zorg (vooheen M-179)

Pennarts 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.

Update december 2022: deze motie is meegenomen in RIB D/22/082416. 

Hierin informeert het college de Raad dat zij in januari '23 het gesprek 

aangaat met de informele partners. De Raad wordt in Q3 '23 

geinformeerd over de voortgang. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Motie-

Vertrouwen-in-vrijwilligers-

in-de-informele-zorg.pdf

open

M-029 nov-22 Motie - Helderheid over verzoek en 

vervolgproces Van Ooijen (vooheen M-

203)

raadsvoorstel Noorthoek 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.

Update juni 2022: in Q3 wordt een raadsvoorstel voorgelegd.

Update okt 2022: In juni en september 2022 hebben gesprekken 

plaatsgevonden met intiatiefnemer, Provincie en wethouder waarbij het 

verzoek met initiatiefnemer nogmaals is besproken. Initiatiefnemer gaat 

plan uitwerken waarna het aan het college en raad wordt voorgelegd. Er 

is nog geen aangepast plan ingediend.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Helderheid-over-

verzoek-en-vervolgproces-

Van-Ooijen-1.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22061608-Raadsinformatiebrief-Ter-inzage-leggen-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D22061382-Beantwoording-vragen-Woerden-Democratie-Uithuisplaatsingen-binnen-de-jeugdzorg-in-de-gemeente-Woerden.pdf
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P-011 nov-22 Participatiebrief (vooheen P-266) raadsinformatiebri

ef

Pennarts 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

Update 14-11-22 De participatieadviseur is te kort in dienst om nu al 

terugkoppeling te geven. Het kader is pas net in uitvoer. Dus actie schuift 

door naar Q3/4 2023

open

M-058 dec-22 Motie – De nood is hoog, we doen wat 

nodig is 

Rozendaal motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de raad bij het voorstel voor de bestedingen van 

het energiearmoedefonds ook inzicht te verschaffen 

in maatregelen die wel zijn overwogen, maar niet 

zijn opgenomen; 

2. bij de invulling van het fonds een balans aan te 

brengen tussen enerzijds extra 

inkomensvoorzieningen zoals het ophogen van 

percentages bijstandsnorm om in aanmerking te 

komen voor toeslagen en anderzijds maatregelen 

om inwoners en organisaties te helpen door o.a. 

duurzame energiebesparingen; 

3. bij de invulling en ook de uitvoering goed in het 

oog te houden dat geen inwoners of organisaties 

met grote financiële nood tussen wal en schip raken 

als ze op de een of andere manier net niet voldoen 

aan voorwaarden; 

4. zorg te dragen voor goede samenhang tussen 

deze type maatregelen en ook samenwerking 

tussen de betrokken afdelingen binnen de 

gemeente en externe betrokken maatschappelijke 

organisaties, in ieder geval de 

Duurzaamheidswinkel en de Voedselbank; 

5. zorg te dragen voor duidelijke communicatie 

betreffende met het fonds ingestelde maatregelen 

en hoe hiervan gebruik te maken; 

6. te overwegen om reeds voor 2023 middelen te 

reserveren voor het noodfonds, 

Update december 2022: De beantwoording van de motie is verwerkt in 

het raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 

december, beoogde besluitvorming 21 december 2022).

afgedaan
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R-009 dec-22 Totaaloverzicht budget 

investeringsfonds (vooheen R-45)

Raadsinformatiebr

ief

Pennarts Raadsinfor

matiebrief

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. 

Update mei: De raad wordt in september middels een RIB geïnformeerd 

over een tussentijdse update van de uitnutting uit het investeringsfonds. 

Update juni: Na herrekening vanaf 2019 blijkt dat dit een bedrag van € 

178.598 moet zijn. Doordat er in 2021 € 236.765 minder is uitgegeven 

dan was begroot, zorgt dit ervoor dat het saldo van het investeringsfonds 

in 2021 uitkomt op € 415.363.  

Naar verwachting wordt in 2022 een bedrag van € 130.575 aan het fonds 

onttrokken. Dit zorgt voor een resterend saldo van € 284.788 in 2022.  

De uitgaven aan het project op de Meulmansweg, ook bekend onder de 

naam “De Koe” zijn toegekend over een periode van twee jaar. Hiervoor 

is in 2023 € 75.000 gereserveerd. Dan is het resterend saldo van het 

investeringsfonds in 2023 € 209.788. Mogelijk worden hier nog andere 

initiatieven aan toegevoegd en begroot voor 2023. Er volgt zo spoedig 

mogelijk een RIB voor een tussentijdse update. 

Update augustus: De raad is op 5 juli jl. laatstelijk geïnformeerd via 

Z/22/036634 / D/22/063933. In 2023 ontvangt de raad een nieuwe update 

over de stand van zaken. Wanneer het budget van het investeringsfonds 

volledig is uitgenut, ontvangt de raad hiervan een totaaloverzicht.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D2108906-

Raadsinformatiebrief-

Tussentijdse-update-over-

het-investeringsfonds-

van-2019-2021.pdf

open

R-017 dec-22 Intentieovereenkomst Wittlaan 12 

(vooheen R-78)

raadsvoorstel Noorthoek raadsinfor

matiebrief

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.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21036316-

Raadsinformatiebrief-

Intentieovereenkomst-

Wittlaan-12.pdf

open

T-033 dec-22 Aanvulling reserve grondebdrijf 

vanuit de algemene reserve

Raadsvoorstel Vierstra toezegging PA 30-06-2022 In het voorstel voor de nota Grondbeleid zal de 

raad ook informatie aantreffen over de 

risicoreserve.

Update n.a.v. raadsvergadering 6 juli 2022:

Mevrouw Van Hoesel (D66) geeft aan dat de 

toezegging van wethouder Vierstra, gedaan bij 

bespreking van de Jaarstukken 2021 op 30 juni, 

anders was dan in de besluitenlijst is verwoord.

Ze stelt voor de toezegging zo te formuleren dat er 

in het najaar van 2022 een raadsvoorstel komt voor 

de aanvulling van de reserve grondbedrijf vanuit de 

algemene reserve die gevoed is met het resultaat 

van 2021.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Poli

tieke-avond/2022/30-

juni/20:00/Besluitenlijst-

Politieke-Avond-30-juni-

2022-Sessie-raadszaal-

3.pdf

open

T-035 dec-22 Extra begeleiding statushouders raadsinformatiebri

ef

Rozendaal toezegging PA 30-06-2022 De wethouder zegt toe dat het college de raad 

nader zal informeren over de extra begeleiding voor 

statushouders.

Update: de raad wordt in december met een raadsinformatiebrief op de 

hoogte gebracht van de resultaten extra inzet op statushouders 

(ondertussengroep)

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Poli

tieke-avond/2022/30-

juni/20:00/Besluitenlijst-

Politieke-Avond-30-juni-

2022-Sessie-raadszaal-

3.pdf

open

T-056 dec-22 Voorstel actualisatie normenkader Vierstra toezegging AC 06-12-2022 Wethouder Vierstra zegt toe dat er voor eind 2022 

een voorstel voor actualisatie van het normenkader 

zal worden aangeboden. 

open

M-052 jan-23 Menstruatiearmoede + spoorboekje 

herijking armoedebeleid

raadsinformatiebri

ef

Rozendaal Motie R 13-10-2022 verzoekt het college:

1. de bestrijding van menstruatiearmoede op te 

nemen in het armoedebeleid van de gemeente 

Woerden,

2. in navolging van andere Nederlandse gemeenten 

aan te sluiten bij het initiatief van het 

Armoedefonds, in overleg met hen te bepalen 

hoeveel dozen menstruatieproducten door de 

gemeente gefinancierd zullen worden, waarna de 

inkoop, distributie en uitgifte via het bestaande 

initiatief van het Armoedefonds georganiseerd 

zullen worden,

3. de gemeenteraad periodiek over de voortgang en 

de tussentijdse resultaten te informeren,

Update december 2022: er is contact met het Armoedefonds over het 

uitvoeren van de motie. Naar verwachting kan de gemeenteraad hierover 

in Q1-2023 over geïnformeerd worden.

Update 15 december 2022: Bij bespreking van het Noodfonds 

energiearmoede heeft wethouder Rozendaal toegezegd de raad uiterlijk 

maart 2023 een spoorboekje (raadsinformatiebrief) te sturen voor 

herijking van het armoedebeleid, zodat de raad daarover in gesprek kan 

gaan. Hierin zal ook menstruatiearmoede worden meegenomen. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/13-

oktober/20:00/Motie-

vreemd-aan-de-orde-van-

de-dag/Motie-vreemd-

Menstruatiearmoede-1-

1.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D2108906-Raadsinformatiebrief-Tussentijdse-update-over-het-investeringsfonds-van-2019-2021.pdf
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T-048 jan-23 Stikstofuitslagen en prioritering raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 03-11-2022 Wethouder Noorthoek zegt toe de raad in een 

raadsinformatiebrief te informeren over 

stikstofuitslagen en de prioritering.

Update 9 februari: in januari 2023 wordt de RIB in routing gebracht.
https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/03-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-3-

november.pdf

open

M-049 feb-23 Abonnement parkeren binnenstad raadsinformatiebri

ef

Vierstra motie R 15-09-2022 verzoekt het college:

de mogelijkheid voor een abonnement te bespreken 

met de ondernemers van de binnenstad. Met dit 

abonnement

kunnen inwoners van de gemeente Woerden tegen 

een gereduceerd tarief parkeren in de garages. Dit 

heeft als

voordeel dat:

a. parkeergelden vooruitbetaald worden;

b. de abonnementen een vaste bijdrage in de 

parkeerkosten gaan opleveren;

c. inwoners voordelig kunnen parkeren;

d. je met een abonnementskaart vlugger kunt 

doorrijden en er minder files zijn bij in- en uitrit van 

de garages.

Update 5 december 2022: Raadsinformatiebrief volgt in januari of 

februari 2023.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/15-

september/20:00/Motie-

Vervolg-op-de-proef-

gratis-parkeren-in-de-

binnenstad-1.pdf

open

M-074 feb-23 Motie – Toekomst na Corona Rozendaal motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. om samen met het onderwijs alles in het werk te 

stellen om de begeleiding van jongeren die als 

gevolg van de coronacrisis extra aandacht en 

ondersteuning nodig hebben vorm te kunnen 

geven; 

2. om in samenspraak met het onderwijs te 

inventariseren welke concrete acties er genomen 

kunnen worden en daar een integraal plan voor te 

ontwikkelen; 

3. indien de scholen onvoldoende middelen tot hun 

beschikking hebben, te onderzoeken welke 

middelen vanuit coronafondsen en/of NPO-gelden 

er ingezet kunnen worden, 

Update december 2022: Met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs is 

een nieuw NPO-plan 2023-2025 in voorbereiding over hoe de resterende 

gemeentelijke NPO-gelden de komende jaren het beste ingezet kunnen 

worden. Het nieuwe plan wordt in januari 2023 aan het college 

voorgelegd. De Raad wordt hierover op dat moment geïnformeerd via een 

RIB.

open

R-040 feb-23 Watermolenlaan 1 Raadsvoorstel Noorthoek Raadsvoor

stel

27-09-22 De verwachting is dat het bestemmingsplan begin 

2023 aan de raad ter vaststelling wordt 

aangeboden. Daarna wordt het ontwerp voor deze 

locatie verder uitgewerkt.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22073425-

Raadsvoorstel-

Stedenbouwkundig-en-

beeldkwaliteitsplan-

Watermolenlaan-1-Nieuw-

Middelland.pdf

open

T-017 feb-23 Evaluatie inburgering (vooheen T-523) Rozendaal toezegging PA 11-11-2021 Bij de evaluatie zullen ervaringsdeskundigen 

worden betrokken;

In Q1 2023 wordt de raad geinformeerd over de evaluatie inburgering. 

Update juni 2022: Uitgesteld naar Q2 2023 vanwege het feit dat er nog 

geen inburgeraars zijn.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/11-

november/20:00

open

T-042 feb-23 Resultaten en activiteiten 

cultuurmakelaar

raadsinformatiebri

ef

Vierstra toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Vierstra zegt toe de raad te informeren 

over de resultaten en activiteiten van de 

cultuurmakelaar.

planning: RIB in Q1 2023
https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

T-043 feb-23 Sportgelden buiten de begroting raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Noorthoek zegt toe te rapporteren over 

sportgelden buiten de begroting

In Q1 wordt een RIB naar de raad gestuurd.
https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

M-057 mrt-23 Motie – Daadwerkelijk de 

biodiversiteit verbeteren 

raadsinformatiebri

ef

De Regt motie R 17-11-2022 Verzoekt het college:

1.  vooruitlopend op de beheerplannen, in overleg 

met natuurorganisaties te komen tot concrete 

doelstellingen voor de korte termijn om ecologisch 

beheer te verbeteren; 

2. hierover de raad in het eerste kwartaal van 2023 

te informeren; 

 3. ecologie en biodiversiteit als een cruciaal 

criterium mee te nemen in aanbestedingen en 

daarvoor ecologische kennis in te winnen; 

4. de ecologische doelstellingen van punt 1 mee te 

nemen in alle nieuwe beheercontracten zoals de 

gevel-tot-gevel-contracten en ook hierover de raad 

te informeren. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder de Regt geeft 

aan dat M-039 met M-057 in 2023 zal worden gecombineerd.

open
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M-061 mrt-23 Motie – Goed afronden 

bestuursopdracht 

Pennarts motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de bestuursopdracht uiterlijk in het eerste 

kwartaal van 2023 af te ronden door de 

gemeenteraad te informeren over de resultaten van 

de bestuursopdracht in financiële en inhoudelijke 

zin; 

2. daarbij ook nadrukkelijk stil te staan bij wat er 

van deze bestuursopdracht geleerd is en wat als 

verbeterpunt(en) kan worden meegenomen naar de 

toekomst, 

open

R-030 mrt-23 Digitaal dossier 

jeugdgezondheidszorg (GGDiD)

Raadsinformatiebr

ief

Rozendaal raadsinfor

matiebrief

25-04-22 Afhankelijk van de uitkomst van de mondelinge 

behandeling van het verzoek tot het voorlopig 

deskundigenbericht door de rechtbank, worden de 

vervolgstappen bepaald. Bij toewijzing van de 

aanvraag volgt een periode van onderzoek door 

extern, door de rechtbank aangestelde, 

deskundige(n). De verwachting is dat na de zomer 

2022 dit onderzoek is afgerond en er meer 

helderheid gegeven kan worden over de verdere 

afronding van het GGiD. Zodra die duidelijkheid er

is, wordt u hierover verder in kennis gesteld.

Op 2 november 2022 is een aanvullende raadsinformatiebrief 

(Z/22/044808 / D/22/078866) verstuurd over stand van zaken van het 

digitaal dossier voor de jeugdgezondheidzorg (het GGiD) van GGD regio 

Utrecht. Kernboodschap is dat het algemeen bestuur van GGD regio 

Utrecht op 2 november 2022 heeft moeten besluiten om te stoppen met 

het ontwikkelen van het GGiD. In deze raadsinformatiebrief wordt ook 

gesproken over de nog nader te bepalen financiele consequenties van dit 

besluit. Zodra nadere informatie kan worden verstrekt over de definitieve 

afronding van het digitaal dossier wordt u hierover verder in kennis 

gesteld (uiterlijk Q1 2023)

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22058704-

Raadsinformatiebrief-Stand-

van-zaken-ontwikkeling-

GGiD-GGDrU.pdf

open

T-026 mrt-23 Herzien bestemmingsplan Geestdorp 

10 (vooheen T-540)

raadsvoorstel Noorthoek 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.

Update 1 juni 2022: de termijn is - in verband met ontwikkelingen - nog 

niet nader te bepalen.                                                                     Update  

3 november 2022: Betrokken partijen zijn nog met elkaar in overleg over 

de ingediende zienswijzen. Het bestemmingsplan zal in Q1 voor 

besluitvoring worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Update 9 december 2022: Het plan zal in januari 2023 aan het college 

worden voorgelegd en aansluitend behandeling in de gemeenteraad in 

februari.

open

T-029 mrt-23 Uitvoering ongelijkvloerse kruising

Motie - Vloeiende fietspaden

Motie - Kies voor de fiets

De Regt 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.

Update 1 juni 2022: hier wordt aan gewerkt. Zodra meer bekend is, wordt 

dit medegedeeld. 

Update november 2022:  Motie Vloeiende fietspaden: Besproken in de 

projectgroep Snellerpoort en afsteming met fietsersbond is uitgevoerd. Bij 

de skatebordbaan worden de bochten aangepast. De toegang richting het 

winkelcentrum behoort in de huidige situatie bij de eigenaar van het 

winkelcentrum, hierom kan dit niet worden aangepast. 

Kies voor de fiets: Er zijn gesprekken gevoerd met de indiener van de 

motie over de invulling in het praktijk. In de uitvraag richting de 

marktpartijen is deze motie verwerkt. Sweco heeft opdracht en  is gestart 

met engineering en onderzoek met inachtneming van motie. Participatie 

traject start dec/jan. Verwachting richting B&W/raad  Q1 2023.

Update januari 2023:

Kies voor de fiets: er zijn een aantal varianten onderzocht. Deze worden 

in Q1 2023 besproken met de buurt. In Q2 2023 wordt het volledige 

rapport aan B&W/raad verstuurd.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/24-

februari/20:00/Motie-

Vloeiende-fietspaden-door-

Snellerpoort-1.pdf 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/24-

februari/20:00/Motie-Kies-

voor-de-fiets-1.pdf 

open
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M-078 apr-23 Motie – Woerdenpas  raadsinformatiebri

ef

Rozendaal Motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. onderzoek te doen naar het meer toegankelijk 

maken van de voorzieningen en welzijnsactiviteiten 

die door middel van de Declaratieregeling worden 

vergoed; 

2. onderzoek te doen naar de haalbaarheid en 

betaalbaarheid om in Woerden te komen tot het 

laagdrempelig gebruik kunnen maken van de 

Declaratieregeling middels een Woerdenpas (W-

Pas) of een ander effectief middel; 

3. eventuele dekking voor de implementatie van 

hetgeen beschreven onder punt 2 te zoeken in het 

Declaratiebudget (primair), raadsinitiatievenbudget 

(subsidiair) of voor 2023 een incidenteel bedrag op 

te nemen uit de algemene reserve (tertiair);  

4. de gemeenteraad hier uiterlijk 1 april 2023 over 

te berichten, 

Toezegging Politieke Avond 2 november 2022: Wethouder Rozendaal 

zegt toe in 2023 terug te komen op mogelijkheden voor een Woerdenpas

Update december 2022: planning voor uitvoering motie wordt gemaakt 

om gemeenteraad voor 1 april 2023 te berichten.

open

M-045 mei-23 Motie - Aanpak hardrijders in de wijk Raadsvoorstel De Regt motie R 06-07-2022 verzoekt het college:

1. in het tweede kwartaal van 2023 te komen met 

een actieplan hoe hardrijders in wijken tot ander 

gedrag te krijgen, zodat deze grote ergernis in 

de buurten en wijken serieus worden

genomen;

2. dit in de begroting van 2023 – 2026 op te nemen.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/06-

juli/20:00/Motie-Aanpak-

hardrijders-in-de-wijk.pdf

open

T-005 mei-23 Eindrapport toekomst WoerdenSport 

(vooheen(T-485)

Rozendaal 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 

Update 11 april 2022:

In Raadsinformatiebrief d.d. 22 maart 2022 (D/22/054190) heeft het 

college de raad geïnformeerd over de start van het onderzoek aangaande 

de toekomstige invulling van het binnenzwemwater in Woerden.

Update 15 december 2022: Het raadsvoorstel 'Toekomst Zwembaden' is 

op 15 december tijdens de Politieke Avond besproken en doorgeleid voor 

besluitvorming op 21 december. Tijdens de vergadering heeft wethouder 

Rozendaal twee toezeggingen gedaan: Wethouder Rozendaal zegt toe in 

het vervolgonderzoek ook de locatiekeuze mee te zullen nemen. De 

wethouder zegt tevens toe in het komende half jaar de raad tussentijds te 

zullen informeren over de grondprijzen. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/27-

mei/20:00

open

T-038 mei-23 Jaarbrief onderwijshuivesting raadsinformatiebri

ef

Rozendaal toezegging PA 22-09-2022 Wethouder Rozendaal zegt toe dat er een jaarlijkse 

raadsinformatiebrief komt over dit thema en dat de 

raad na drie jaar een grote update over dit dossier 

zal ontvangen.

Update 20/12/22; na het consensusoverleg in Q1 of begin Q2 2023 zal 

een RIB naar de raad worden verzonden.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/13-

oktober/20:00/Besluitenlijs

t-Politieke-Avond-22-

september-2022-1.pdf

open

T-050 mei-23 Ontwikkelingen schuldquote raadsinformatiebri

ef

Vierstra toezegging R 17-11-2022 Wethouder Vierstra zegt toe om voor de 

behandeling van de Kadernota 2024 een 

raadsinformatiebrief over de ontwikkeling van de 

schuldquote naar de raad te sturen en hierover in 

gesprek te gaan met de raad;

open

R-037 jun-23 Stand van zaken busbaan 

Stationsweg

raadsvoorstel De Regt raadsinfor

matiebrief

05-07-22 Na de planstudiefase komen we terug bij uw raad 

om de resultaten te bespreken van de 

planstudiefase.

Update 5dec22: Geïntegreerd in haalbaarheidsstudie Snellerbrugcircuit, 

Q2 2023 gereed--> raadsvoorstel

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22065582-

Raadsinformatiebrief-Stand-

van-zaken-busbaan-

Stationsweg.pdf

open
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T-046 jun-23 Plan van aanpak schuldquote Vierstra toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Vierstra zegt toe de raad in de eerste 

helft van 2023 te informeren over een plan van 

aanpak schuldquote. Daarin wordt meegenomen 

hoe de normen voor schuldquote, solvabiliteit en 

belastingdruk nageleefd gaan worden.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

R-041 jul-23 IVP 2023-2026 Raadsvoorstel Molkenboer raadsvoors

tel/

raadsinfor

matiebrief

20-09-22 De oplevering van het nieuwe Integraal 

Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 wordt met een half 

jaar uitgesteld.

Update griffie (15/12/22): Op verzoek van het college vindt op 9 februari 

een themabijeenkomst plaats over het nieuwe Integraal Veiligheidsplan.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22072742-

Raadsvoorstel-Uitstel-

oplevering-nieuw-

Integraal-Veiligheidsplan-

IVP-2023-2026.pdf

open

R-032 sep-23 Aanpassing lokale inclusieagenda Raadsinformatiebr

ief

Molkenboer raadsinfor

matiebrief

27-05-22 De Lokale Inclusieagenda is als onderwerp naar 

voren gebracht in de coalitiebesprekingen. Daar zal 

de ambitie en de opdracht worden verwoord, 

inclusief de middelen die ter beschikking staan om 

'inclusie' structureel in het beleid te borgen. Op 

basis van deze uitkomst zal de Lokale Inclusie 

Agenda worden aangepast en aan de raad ter 

besluitvorming

worden aangeboden.

Update januari: Einde van Q3 volgt een raadsinformatiebrief.
https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22052739-

Raadsinformatiebrief-

Lokale-Inclusie-Agenda-

2022-2025.pdf

open

T-045 sep-23 Wijkcentra/ontmoetingsplaatsen in 

alle wijken

raadsvoorstel Pennarts toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Pennarts zegt toe dat in 2023 een 

voorstel zal volgen over 

wijkcentra/ontmoetingsplaatsen in alle wijken.

Er wordt gestreefd naar het bespreken van het voorstel in Q3 van 2023.
https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

M-077 nov-23 Motie – Woerden fietsstad 2026 raadsvoorstel De Regt motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de fietsinfrastructuur en knel- en verbeterpunten 

in kaart te brengen.  

2. een voorstel voor te leggen aan de raad omtrent 

de benodigde maatregelen die opgenomen worden 

in het Meerjaren Verkeersplan (MVP) en de 

financiële consequenties met als doel ‘veiliger en 

leuker fietsen’ in 2026.  

Update 5dec23: Q3-Q4 2023 raadsvoorstel open

M-056 dec-23 Motie – Afvalbeleid en 

maatschappelijke organisaties 

Motie – Nascheiding als scenario bij 

herziening afvalbeleid 

raadsvoorstel Vierstra motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. in gesprek te gaan met de betreffende 

maatschappelijke organisaties; 

2. om bij de herziening van het afvalbeleid in 2023 

bovenstaande problematiek mee te nemen, 

verzoekt het college: 

nascheiding als scenario op te nemen in het 

raadsvoorstel voor de herziening van het 

afvalbeleid, waarbij de voor- en nadelen van deze 

en andere methodes worden uitgewerkt, 

open

M-076 dec-23 Motie – Voeg daad bij woord en geef 

de Schulenburch prioriteit!  

Noorthoek motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

de herontwikkeling van de Schulenburch 

daadwerkelijk prioriteit te geven en uiterlijk in het 

vierde kwartaal van 2023 een voorstel ter 

besluitvorming aan de raad voor te leggen over de 

toekomst van de Schulenburch, 

open

M-030 geen termijn Motie Weteringzone (vooheen M-76) 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.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2019/14-

november/20:00/motie-

weteringzone.pdf

open
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M-046 Motie vreemd - Geef starterswoningen 

de ruimte in Kamerik!

Noorthoek motie R 06-07-2022 verzoekt het college:

1. bij de aanbesteding, voor de 

woningbouwontwikkeling op de schoollocatie 

(Overstek 1), een hogere beoordeling te geven aan 

ontwikkelaars die mogelijkheden zien om extra

grondgebonden woningen te realiseren in het 

goedkope segment bijvoorbeeld door casco 

woningen op te leveren;

2. samen met het dorpsplatform te zoeken naar een 

locatie binnen Kamerik voor het realiseren van het 

CPO-project en de raad te informeren over de 

voortgang.

3. voorafgaand aan de zoektocht afspraken te 

maken over de samenwerking (onder meer over de 

rolverdeling) tussen het dorpsplatform, het CPO en 

de gemeente en het te doorlopen

proces en de raad hierover te informeren. 

Inmiddels is er een RIB ( D/22/081213) gestuurd naar de raad en deze is 

ook naar het dorpsplatform gestuurd. Hiermee is de motie afgehandeld. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/06-

juli/20:00/Motie-vreemd-

Geef-ruimte-aan-

starterswoningen-in-

Kamerik-1.pdf

afgedaan

M-055 Motie – Aandacht voor 

vrijwilligers(organisaties) 

Pennarts motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de vrijwilligers en de organisaties zo veel 

mogelijk te ondersteunen en faciliteren voor de 

uitvoering van hun werk;  

2. op korte termijn in gesprek te gaan met  

organisaties over de financiële situatie door de 

toenemende vraag bij de organisaties.

Update december 2022: deze motie is meegenomen in RIB D/22/082416. 

Hierin geeft het college aan dat zij de inzet en ondersteuning aan 

vrijwilligersorganisaties, zoals gevraagd wordt in de motie 'aandacht voor 

vrijwilligers(organisaties), opneemt in de MAG.

afgedaan

M-065 Motie – Maatwerk bij energiearmoede Rozendaal motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. geen eenzijdige regeling te treffen die groepen 

inwoners bij voorbaat uitsluit;  

2. bij de concrete uitwerking van het Noodfonds 

Energiearmoede maatwerk toe te passen, waarbij 

inkomsten en onvermijdbare vaste lasten in 

samenhang worden beoordeeld, 

Update december 2022: Beantwoording van de motie door middel van het 

raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 december, 

beoogde besluitvorming op 21 december 2022)

afgedaan

M-066 Motie – MAG het iets meer zijn? Raadsvoorstel Pennarts motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de evaluatie van het tot stand komen van de 

MAG 2019-2022 met de raad te delen; 

2. alvorens het participatieproces MAG 2023-2027 

op te starten een startnotitie voor te leggen aan de 

raad met daarin minimaal opgenomen: een voorstel 

voor financiële kaders, de verwachtingen ten 

aanzien van het eindresultaat, een tijdslijn en de rol 

van de raad; 

3. het eindresultaat van de MAG 2023-2027 te 

voorzien van een verschillenanalyse ten opzichte 

van de eerdere versie en hier tijdens het gehele 

proces rekening mee te houden, 

Update december 2022: motie meegenomen in raadsvoorstel 

Maatschappelijke Agenda en startnotitie. Daarnaast worden 

woordvoerdersoverleggen ingepland om proces Maatschappelijke 

Agenda te kunnen blijven volgen. 

afgedaan

M-068 Motie - Ondersteuning 

maatschappelijke organisaties, 

cultuur en sport 

Raadsvoorstel Rozendaal motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. als onderdeel van de uitwerking voor het 

Noodfonds energiearmoede aan de raad ook opties 

voor te leggen om maatschappelijke organisaties 

tegemoet te komen in de forse kostenstijgingen, 

bijvoorbeeld door het geven van een 

exploitatiebijdrage; 

2. een voorstel te doen om maatschappelijke 

organisaties te helpen naar de toekomst toe hun 

energieverbruik te verlagen door te verduurzamen, 

bijvoorbeeld door aansluiting bij het isolatieoffensief 

of het verstrekken van duurzaamheidsleningen, 

Update december 2022: Beantwoording van de motie door middel van het 

raadsvoorstel Noodfonds Energiearmoede (Politieke Avond 15 december, 

beoogde besluitvorming op 21 december 2022)

afgedaan

T-025 Beschut Werk in kwartaalrapportages 

Ferm Werk (vooheen T-539)

Rozendaal 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;

Update juni 2022: Streven is om dit in de kwartaalrapportage Q2 2022 te 

realiseren.

Update 28 juli; In de kwartaalrapportage Q3 zal dit worden verwerkt.

Update januari 2023: Dit is opgenomen in de kwartaalrapportages.  

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2022/3-

februari/20:00/Raadsvoor

stel-Zienswijze-

begrotingswijziging-Ferm-

Werk

afgedaan

T-044 Woerden-pas Rozendaal toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Rozendaal zegt toe in 2023 terug te 

komen op mogelijkheden voor een Woerdenpas.

Update 21 december: deze toezegging houdt verband met M-078. 

Planning voor afhandeling van deze motie is voor april 2023. 

Update griffie 21 december: deze toezegging is opgenomen onder M-078.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

afgedaan
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T-049 Raadsvoorstel seniorenwoningen Raadsvoorstel Noorthoek toezegging PA 03-11-2022 Wethouder Noorthoek zegt een raadsvoorstel over 

seniorenwoningen toe. 

Update januari 2023: Dit wordt meegenomen in het woon-zorg onderzoek 

waarover de raad onlangs is geïnformeerd. RIB: D/22/082998. Het punt is 

hiermee afgedaan.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/03-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-3-

november.pdf

afgedaan

M-023 Motie - Opdracht voorbereiden 

voorstel geluidswerende maatregelen 

Hollandbaan (vooheen M-197)

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. 

Update 1 juni 2022: hier wordt aan gewerkt. Zodra meer bekend is, wordt 

dit medegedeeld.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/27-

januari/20:00/Motie-

Opdracht-voorbereiden-

voorstel-geluidswerende-

maatregelen-

Hollandbaan.pdf

open

M-024 Motie - Maximale opwek zon op 

gemeentelijke dak (vooheen M-198)

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.

Update 20 okt 2022: 

1. Voorbereiding moet nog opgestart worden

2 en 3. is een algemeen doorlopend punt. Zal betrokken worden bij 

volgende projecten.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/27-

januari/20:00/Motie-

Maximale-opwek-zon-op-

gemeentelijk-dak-1.pdf

open

M-028 Motie - Biotoop op Hogewal behouden 

(vooheen M-202)

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.

Update: 21 september 2022: conform toezegging van de wethouder zal 

de constructieve situatie van de bastions onderzocht worden. Wethouder 

De Regt heeft in het debat aangegeven dit nader te onderzoeken en dat 

de wethouder hierop mogelijk op terug komt naar de raad.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/24-

februari/20:00/Motie-

vreemd-Biotoop-op-

Hogewal-behouden.pdf

open

M-037 Motie - Verder vooruitkijken naar 

benodigde ruimte voor ondernemers

Motie - Flexwoningen in de 

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie Noorthoek motie R 09-06-2022 roept het college op:

1. in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie 

integraal afgewogen hardere en concretere keuzes 

te maken omtrent het realiseren van aanvullende 

hectares bedrijventerrein;

2. naar Woerdense ondernemers expliciet de 

intentie uit te spreken om een extra ruimtevraag

- zowel na 2030 als op kortere termijn 

- op constructieve wijze te willen onderzoeken en 

hierin snel stappen te zetten;

3. hiertoe in samenwerking met Woerdense 

ondernemers zo snel mogelijk een verkenning op te 

starten, onder meer om deze ruimtevragen te 

onderbouwen;

4. daarbij ook te onderzoeken in hoeverre door het 

anders vormgeven van (een deel van) de 

ruimtevraag met minder grondoppervlak evenveel 

benodigde hectares kunnen worden

gecreëerd, bijvoorbeeld door het ‘stapelen’ van 

bedrijfsruimten, om daarmee de kans op het vinden 

van voldoende ruimte te vergroten,

***

verzoekt het college:

in (een volgende versie van) de Omgevingsvisie 

ruimte te bieden aan flexwoningen en deze 

mogelijkheid

op te nemen in de Woonvisie.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-Verder-

vooruitkijken-naar-

benodigde-ruimte-voor-

ondernemers.pdf

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-

Flexwoningen-in-de-

omgevingsvisie-1.pdf

open
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M-038 Motie – Naar een gedragen 

Omgevingsvisie

Noorthoek motie R 09-06-2022 verzoekt het college:

1. een bedankbrief naar alle indieners van 

zienswijzen te sturen met daarin ook een 

beschrijving hoe de Omgevingsvisie een rol gaat 

spelen in ruimtelijke ontwikkelingen in Woerden en 

welke mogelijkheden er nog zijn om te participeren 

in hieruit volgende trajecten;

2. de omgevingsvisie uiterlijk in 2024 te herijken en 

opnieuw aan de raad voor te leggen.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-Naar-

een-gedragen-

Omgevingsvisie-1.pdf

open

M-043 Motie vreemd – Oproep om 

ontkoppelen prijs voor warmtenet aan 

gasprijs aan te

kaarten

Vierstra motie R 09-06-2022 verzoekt het college:

om namens het gemeentebestuur (gemeenteraad, 

college van burgemeester en wethouders en de 

burgemeester) de ongewenste situatie van de 

koppeling van de prijs voor warmtenet aan de 

gasprijs aan te kaarten bij de vaste 

Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-vreemd-

Oproep-om-ontkoppelen-

prijs-voor-warmtenet-aan-

gasprijs-aan-te-

kaarten.pdf

open

M-047 Motie vreemd - Help het platteland 

gaat ten onder!

De Regt motie R 06-07-2022 spreekt uit dat:

1. de gemeenteraad zich ernstig zorgen maakt over 

de onrust onder de agrariërs over de toekomst van 

hun bedrijfsvoering mede door de onduidelijkheid 

die er nu nog is over

hoe het stikstofreductieplan wordt uitgevoerd;

2. de gemeenteraad zich verbaast over de krappe 

tijdsplanning en daarmee haalbaarheid van een 

gedragen plan wanneer de provincie dit in een jaar 

moet vaststellen;

3. innovaties waarvan tussen nu en 8 jaar blijkt dat 

zij tot tot stikstofreductie leiden bieden ruimte om 

de provinciale plannen aan te passen;

4. de gemeenteraad Den Haag oproept inzichtelijk 

te maken wat de stikstofreductieplannen voor 

sociaal-economische impact hebben op het 

landelijk gebied

5. Een dringend beroep gedaan wordt op het 

kabinet om in gesprek te gaan met de agrarische 

sector en samen met de sector te kijken naar 

oplossingen voor alle betrokken

partijen.

verzoekt het college:

bovenstaande onder de aandacht te brengen van 

Gedeputeerde Staten Provinciale Staten en de 

Tweede Kamer.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/06-

juli/20:00/Motie-vreemd-

Help-het-platteland-gaat-

ten-onder-2.pdf

open

M-048 Motie vreemd - Opschorten invoeren 

uitsterfbeleid

Vierstra motie R 06-07-2022 roept het college op:

1. de (her)invoering van het uitsterfbeleid voor 

eerste bewonersvergunningen op te schorten tot na 

de afronding van de evaluatie en het moment dat 

de raad zich over de resultaten

hiervan heeft kunnen uitspreken,

Update 5 januari 2023: volgt na afronding evaluatie parkeerbeleid. 

Jan/feb 23 RIB over alle parkeergerelateerde moties/toezeggingen met 

status en vervolgstappen.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/06-

juli/20:00/Motie-vreemd-

Opschorten-invoeren-

uitsterfbeleid.pdf

open
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M-050 Ontwikkelen bedrijventerreinen met 

behoud van opties

Noorthoek motie R 15-09-2022 verzoekt het college:

1. de raad te informeren over de maatregelen die mogelijk 

zijn om de netto resultaten

(eindwaarde) van de grondexploitaties binnen de 

financiële kaders van 28 jan 2021 te

realiseren op het moment dat risico’s (die ervoor zorgen 

dat buiten de financiële kaders wordt

getreden) realiteit worden;

2. hierbij een prioritering van maatregelen aan te geven 

die minste effect hebben op de te

realiseren ambitie van een duurzaam bedrijventerrein en 

het meeste bijdragen aan het dempen

van de risico’s;

3. te onderzoeken welke additionele opbrengsten in de 

grondexploitatie mogelijk zijn. Denk

bijvoorbeeld aan het opwekken van duurzame energie op 

het grondgebied;

4. het ontwikkelproces zo in te richten en de 

verwachtingen naar inwoners zo te managen dat het

nemen van de onder 2 genoemde maatregelen mogelijk 

blijft;

5. de raad een actualisatie van de grondexploitaties - 

inclusief de bandbreedte op het netto

resultaat als gevolg van de risico-analyse met de 

doorrekening van diverse economische

scenario’s – te verstrekken bij de besluitvorming over het 

inrichtingsplan;

6. dat indien risico’s een feit worden, de raad hierover 

direct geïnformeerd wordt, met daarbij de

eventuele noodzakelijke maatregelen die het college 

neemt om het risico te beheersen;

7. hierbij de snelheid van realisatie ook in het oog te 

houden. 

Update januari 2023: Er wordt gewerkt aan een inrichtingsplan, welke 

financieel verder uit wordt gewerkt. Gesprekken omtrend de verwerving 

lopen er is nog geen overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/15-

september/20:00/Motie-

Ontwikkelen-

bedrijventerreinen-met-

behoud-van-opties.pdf

open

M-051 Openbare school Nieuw-Middelland Rozendaal Motie R 13-10-2022 verzoekt het college:

1. in het consensusoverleg met de schoolbesturen 

de balans tussen openbaar en bijzonder onderwijs 

te bewaken en te bespreken met als uitgangspunt 

een goede balans;

2. met de schoolbesturen in het consensusoverleg 

te kijken naar oplossingen voor het 

capaciteitsvraagstuk van de Andersenschool;

3. te onderzoeken of de nieuw te bouwen school in 

Nieuw-Middelland een openbare school kan 

worden, zodat daarmee het aantal openbare 

basisscholen in Woerden, met name aan de 

ZuidOost kant, wordt uitgebreid. 

Update 20/12/22; in januari volgt een gesprek met de Andersonschool. 

Daarnaast is er overleg met de projectleiders van de poort van Woerden, 

Middelland etc. Tenslotte is er volgend jaar een bijstelling van de 

leerlingenprognose. Na het consensusoverleg zal de raad worden 

geïnformeerd over de voortgang.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/13-

oktober/20:00/Motie-

Onderwijshuisvesting.pdf

open

M-053 Motie – Luister naar de jongeren in 

Woerden(-West): Cruyff Court

raadsinformatiebri

ef

Pennarts Motie R 09-06-2022 verzoekt het college:

1. actief met jongeren te zoeken naar een geschikte 

locatie voor een Cruyff Court of soortgelijke 

voorziening;

2. om in de zoektocht naar een geschikte locatie 

het ombouwen van bestaande voetbalveldjes mee 

te nemen;

3. de gemeenteraad te informeren over de kosten 

voor het realiseren van een Cruyff Court of 

soortgelijke voorziening met inachtneming van het 

ombouwen van bestaande

voetbalveldjes;

4. mogelijkheden te verkennen om het gebruik van 

bestaande kunstgrasvelden bij sportverenigingen 

door organisaties/inwoners mogelijk te maken, net 

zoals dit het geval is bij het gebruik van de 

sportzalen,

Update november: er is intensief contact met de initiatiefnemer. Er wordt 

gewerkt aan het verwerven van externe cofinanciering zodat er een 

voorstel naar de raad gestuurd kan worden. 

Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder Pennarts 

antwoordt dat een ambtelijke werkgroep afstemt met de jongeren over het 

Cruijff court. Wethouder Pennarts geeft aan dat de optie voor alternatieve 

veldjes voor het Cruijff court nog niet van de baan zijn.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/09-

juni/20:00/Motie-Geef-

gehoor-aan-jongeren-

1.pdf

open

M-054 Motie – Aandacht voor centralisatie bij 

herstructurering van 

bedrijventerreinen 

Noorthoek motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. in de herstructureringsplannen aandacht te 

hebben voor de centralisatie van bedrijven;  

2. in het kader van de herstructurering,  in gesprek 

te gaan met de bedrijven aan de Lindelaan en ze te 

‘verleiden’ om zich op een bedrijventerrein te 

vestigen, 

open
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M-059 Motie - Ecologische kennis in huis 

halen 

De Regt motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. de kennis en kunde van een gecertificeerde 

stadsecoloog waar nodig spoedig in te winnen; 

2. het aanstellen van een stadsecoloog zichtbaar 

op te nemen in de begroting vanaf 2024; 

3. voor 2023 dit binnen het huidige programma 

goed te waarborgen, 

open

M-060 Motie - Evaluatie parkeerbeleid 

Motie - Inflatiecorrectie parkeren bij 

evaluatie Parkeerbeleid betrekken 

Vierstra motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

aan de raad een RIB of raadsvoorstel “evaluatie 

parkeerbeleid” te sturen waarin wordt voorgesteld 

om periodiek het parkeerbeleid van Woerden te 

evalueren, waaronder ook de bij de Nota 

parkeernormen vastgestelde nieuwe 

parkeernormen worden begrepen, 

verzoekt het college: 

1. niet over te gaan tot één-op-één-indexatie van de 

tarieven met de voorgestelde index van 6,2%, maar 

wel de geïndexeerde opbrengst van parkeren te 

hanteren in de begroting als uitgangspunt (met 

inachtneming van de uitvoerbaarheid); 

2. bij de evaluatie van het parkeerbeleid en de 

uitwerking van promotie van de binnenstad een 

voorstel te doen met opties waarmee de 

opbrengstverhoging in lijn met het beleid kan 

worden gerealiseerd, 

Update 5dec22: Evaluatie zie M-018, indexatie wordt alleen toegepast op 

straatparkeren (belastingverordening in raad), garageparkeren 

meenemen in M-018. 

Update 5jan23: Jan/feb 23 RIB over alle parkeergerelateerde 

moties/toezeggingen met status en vervolgstappen

open

M-062 Motie – Help, ik wil het sociaal domein 

graag beter begrijpen! 

Pennarts motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. om minicolleges te organiseren om op gelijk 

kennisniveau te komen; 

2. om een kalender agenda Sociaal Domein te 

maken voor het jaar 2023, o.a. bestaande uit 

informatieve Thema-avonden; 

3. daarbij aandacht te schenken aan de praktijk van 

het werk en de samenhang tussen de verschillende 

onderdelen van dit domein, 

Update griffie (15/12/22): Mede naar aanleiding van deze motie zijn in 

2023 drie themabijeenkomsten over het Sociaal Domein ingepland. 

open

M-063 Motie – Inwoner centraal bij het op 

orde brengen van de organisatie 

Pennarts motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. een bondige evaluatie van de bestuursopdracht 

uit te voeren, inclusief leerpunten, waarin ook de 

niet gerealiseerde besparingen (vanwege 

onevenredige impact op de organisatie) belicht 

worden; 

2. periodiek met de nog op te richten werkgroep 

Organisatie vanuit de raad te klankborden, die 

vervolgens kan reflecteren op een plan van aanpak 

van het college voor de ontwikkeling van de 

organisatie. In het plan van aanpak wordt in ieder 

geval opgenomen: 

a. SMART verbeteringen vanuit het perspectief van 

de Woerdense inwoner, inclusief de 10 al 

geselecteerde processen; 

b. Hoe Boeien en binden een centrale plaats 

inneemt voor de personeelsontwikkeling, 

3. de resultaatafspraken jaarlijks volgens de 

reguliere P&C cyclus te rapporteren, zodat deze 

door de raad besproken kunnen worden; 

open
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M-064 Motie – Jong geleerd, oud gedaan! Rozendaal motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. bij het ontwikkelen van de  jongerenagenda de 

jongeren actief te betrekken en de bestaande 

jongerenorganisaties hier een participerende rol in 

te geven; 

2. in de jongerenagenda te onderzoeken of er 

behoefte en draagvlak is om bij een actieve 

jongerenraad ook een jeugdburgemeester te 

benoemen; 

3. in de jongerenagenda te streven naar het 

uitgangspunt dat jongeren altijd aan het begin van 

besluitvormingsprocessen, die ingaan op hun 

leefomgeving, worden betrokken; 

4. de intrinsieke motivatie en inzet van jongeren 

niet als vanzelfsprekend als pro deo 

vrijwilligerswerk te beschouwen en bij het 

bespreken van de jongerenagenda ook expliciet te 

bespreken en te onderzoeken welke mogelijkheden 

er zijn om een passende vrijwilligers/ 

onkostenvergoeding toe te kennen; 

5. informatie en beleidsstukken in kindvriendelijke 

taal beschikbaar te stellen, 

open

M-069 Motie - Overlast lachgas terugdringen Molkenboer motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

al het nodige te doen om verankering, uitvoering en 

handhaving van de nieuwe wet over lachgas zo 

snel mogelijk op te nemen in beleids- en overige 

documenten en waar nodig de Raad hierover te 

informeren, 

Het lachgasverbod is van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum 

staat lachgas op lijst II van de Opiumwet. De politie kan hierop nu 

handhaven. Het lachgasverbod wordt ook nog in de APV opgenomen 

zodat Boa's kunnen handhaven. Dit zal nader worden uitgewerkt in het 

handhavingsplan. 

open

M-070 Motie – Rond de eerder aangenomen 

motie ‘Warmtetransitie, ondersteun 

onze inwoners en pak 

bewonersparticipatie anders aan’ 

volledig af 

Vierstra motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

alsnog uitvoering te geven aan het verzoek nummer 

4 van de eerder unaniem aangenomen motie en de 

raad hierover te informeren, 

open

M-071 Motie – Samen werken we aan vitale 

en leefbare wijken!  

Noorthoek motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren 

(eigenaren van complexen), te beginnen in 

Molenvliet over het onderhoud en kwaliteit van de 

gebouwen en complexen om de wijk leefbaar en 

vitaal te houden;   

2. Cazas te verzoeken het onderhoud en de 

kwaliteit van de woningen als expliciet 

aandachtspunt op te nemen in de Jaaragenda 

2023, 

Update januari 2023: punt 1; deze wordt nog verder uitgewerkt. Punt 2; 

deze zijn inmiddels in de Jaaragenda 2023 opgenomen. 

open

M-072 Motie – Small Modular Reactor Vierstra motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. in regionaal verband te verkennen of en zo ja, 

onder welke voorwaarden, er binnen de U16-regio 

mogelijkheden zijn voor het realiseren van een 

SMR, die kan bijdragen aan het resterende deel 

van de RES-opgave in U16 verband, te weten de 

opgave na 2030, 

2. binnen de RES U16 ervoor te pleiten dat de 

betreffende gemeenteraden middels een regionale 

informatiesessie worden geïnformeerd over de 

laatste ontwikkelingen (pro’s en contra’s) omtrent 

de regionale toepassing van SMR’s, 

open

M-073 Motie – Straten naar Woerdense 

sporthelden vernoemen 

Noorthoek motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

om met de straatnamencommissie in gesprek te 

gaan over het vernoemen van wegen, fietspaden, 

pleinen en plantsoenen naar lokale inwoners, 

waaronder lokale sporthelden, 

open

M-075 Motie – Verbetering 

begrotingsbehandeling

Vierstra motie R 17-11-2022 verzoekt het college: 

1. kennis te nemen van de wensen en 

verbeterpunten die de raad gaat vaststellen; 

2. een voorstel te doen hoe deze wensen en 

verbeterpunten te verwerken in toekomstige 

begrotingen, 

Update griffie (15/12/22): De auditcommissie heeft hierover vergaderd in 

de vergadering van 6 december 2022.

open
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P-007 Beleidsplan deelmobiliteit (vooheen P-

258)

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.

03/10: Naar verwachting wordt de Nota Parkeernormen 13 okt 

vastgesteld waarna het beleidsplan deelmobiliteit wordt uitgewerkt en in 

procedure gebracht

Update oktober 2022: Raadsvergadering 13 oktober: 'Wethouder 

Noorthoek zegt toe de raad te zullen consulteren over deelmobiliteit en 

hierover een raadsvoorstel voor te leggen'

Update december 2022: In Q1 of Q2 2023 volgt een themasessie.

open

P-010 Realisatie van de twee 

bedrijventerreinen Burgemeester van 

Zwietenweg en Putkop Harmelen 

(vooheen P-264)

raadsvoorstel Noorthoek begroting 

2022

R 5-11-2021 De uitwerking met participatie naar ontwerp 

bestemmingsplan voor beide locaties p. 55).

 20/12/2022 Op 23 augustus zijn de stedenbouwkundige plannen 

voorgelegd aan het college en in september is het in de raad behandeld. 

De participatieverslagen zijn bij dit voorstel gevoegd. 

Update 16-01-2023 Op 14 december 2022 is er gecommuniceerd met de 

gemeenteraad dat de planning voor het ontwerp bestemmingsplan voor 

beide bedrijventerreinen februari 2023 is. Door uitstel Omgevingswet en 

het toe kunnen voegen van een nieuwe stikstof berekening is daartoe 

aanleiding voor geweest.

open

R-001 Paraplubestemmingsplan n.a.v. 

intiatiefvoorstel kleine windmolens 

(vooheen R-1)

raadsvoorstel Vierstra raadsbeslu

it

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.                    

Update oktober: in verband met wederom uitstel van de inwerkingtreding 

van de Omgevingswet, is toch nog de voorbereiding van een 

paraplubestemmingsplan kleine windmolens opgestart, dat naar 

verwachting in Q1 als ontwerp ter inzage wordt gelegd.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2020/23-

april/20:00/Initiatiefvoorst

el-CDA-inzake-

beleidskader-kleine-

windmolens-in-

Gemeente-Woerden

open

R-013 Herziening Participatie- en 

inspraakverordening (vooheen R-65)

raadsvoorstel Pennarts raadsvoors

tel

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.wo

erden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D21027331-

Raadsvoorstel-

Participatiekader.pdf

open

R-023 Amendement - 100 Dagen Challenge 

Woerden (vooheen R-86)

raadsinformatiebri

ef

Noorthoek Raadsbesl

uit

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.

Update 20 juni 2022. Beperkte ambtelijke capaciteit leidt er toe dat op dit 

moment geen versnelling haalbaar is. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/04-

november/16:00/Amende

ment-Woerdense-100-

Dagen-Challenge.pdf

open

R-031 Vervolg natuurinclusief en 

klimaatbestendig bouwen

De Regt raadsinfor

matiebrief

05-04-22 In deze raadsinformatiebrief wordt het volgende 

aangekondigd: 

- Opstellen van kaders voor natuurinclusief;

- Natuurinclusief beleggen in de organisatie;

- Opstellen van gereedschap voor de projectleiders;

- Het opstellen van een soortenmanagementplan

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22051023-

Raadsinformatiebrief-

Natuurinclusief-en-

klimaatbestendig-

bouwen.pdf

open
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D22051023-Raadsinformatiebrief-Natuurinclusief-en-klimaatbestendig-bouwen.pdf
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R-033 Evaluatie 'maai mei niet' Raadsinformatiebr

ief

De Regt raadsinfor

matiebrief

06-05-22 Om inwoners en ondernemers te informeren over 

de uitvoering van de motie en hen te stimuleren om 

mee te doen zal er over Maai mei niet 

gecommuniceerd worden op de gemeentelijke 

informatiepagina in de krant, via de website van de 

gemeente en de social media kanalen. Het 

persbericht zal proactief worden gedeeld met alle 

wijk- en dorpsplatforms. Met de evaluatie van de 

pilot wordt door het college de uitvoering voor 2023 

bepaald, welke zal worden gedeeld met de raad.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22054139-

Raadsinformatiebrief-

Beantwoording-motie-M2-

1-Maai-mei-niet-en-laat-je-

gazon-bloeien.pdf

open

R-036 Haalbaarheidsonderzoek 

aanpassingen bestaande 

brandweerkazerne Zegveld

Raadsinformatiebr

ief

Molkenboer raadsinfor

matiebrief

12-04-22 Wij hebben inmiddels aan een architectenbureau 

opdracht gegeven dit haalbaarheidsonderzoek uit te 

voeren. Wij verwachten aan het einde van het 

tweede kwartaal 2022 een besluit hierover te 

kunnen nemen en zullen de gemeenteraad hier 

vervolgens over informeren. De uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek zullen met de raad 

gedeeld worden via een Raadsinformatiebrief

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22054995-

Raadsinformatiebrief-

Nieuwbouw-

brandweerpost-Zegveld-

voortgang-

ontwikkelproces.pdf

open

R-039 Ontsluitingsweg Barwoutswaarder Raadsvoorstel Noorthoek raadsvoors

tel

07-06-22 De verkenningsfase wordt afgesloten met een 

(positief of negatief) besluit over de vervolgfase

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/stukken/Stukken-

van-college-aan-

raad/D22062366-

Raadsvoorstel-Verkenning-

mogelijke-ontsluitingsweg-

bedrijventerrein-werklint-

Barwoutswaarder.pdf

open

R-042 Hondenstrand Cattenbroekerplas Vierstra raadsinfor

matiebrief

15-09-22 Vraag 3: Is het mogelijk om deze locatie als 

hondenstrand aan te wijzen? Dat naast of in plaats 

van de thans formeel aangewezen locatie 

hondenstrand rondom de elektriciteitsmast.

Antwoord 3: Nee, het bewuste gebied is de 

beoogde locatie voor de Watersport Vereniging 

Woerden. Wel kan nader worden bezien of het 

officieel aangewezen gebied rondom de 

hoogspanningsmast meer ingericht kan worden 

naar de wens van de hondenbezitters. Omdat we 

last hebben van afkalving langs de oevers van de 

plas, kan dit zowel incidenteel als structureel extra 

geld kosten. Het college gaat onderzoeken welke 

oplossing structureel de beste is. Er is geen 

financiële dekking voor een aanpassing van het 

gebied. Zo nodig komen we hiervoor bij uw raad 

terug.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/stukken/Schriftel

ijke-vragen/D22071702-

Beantwoording-vragen-

CDA-Hondenstrand-

recreatieplas-

Cattenbroek.pdf

open

T-012 Beheersplan realisatie ruimtelijke 

plannen (vooheen T-500)

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.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2021/08-

juli/20:00

open

T-015 Oplossing dekkingstekort Grex 

(vooheen T-519)

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.

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

februari terug naar de tekentafel gegaan. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Begrotingscommissie/20

21/28-oktober/20:00

open
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T-018 Onderzoek zwemveiligheid Oude Rijn 

(vooheen T-526)

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.                                                                                                                                                               

Update augustus 22: het conceptonderzoek is in juli ontvangen, formeel 

definitief maken is nu aan de orde. De interne organisatie zal de 

uitkomsten gebruiken om te komen tot een advies aan het college voor 

een inhoudelijk raadsvoorstel. De afstemming met de portefuillehouder 

moet nog plaatsvinden.                                                                                                                                              

Update september 22: definief onderzoeksrapport is gereed, ambtelijk 

moeten wij nog werken aan een aantal uitvoeringskeuzen die aan de raad 

voorgelegd moeten worden. Door capaciteitsproblemen loopt dit proces 

vertraging op. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2021/25-

november/20:00/Raadsvr

agen

open

T-023 Uitvoering gemengd woonconcept 

(vooheen T-537)

Noorthoek 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 in zicht is, zal de raad worden 

geinformeerd over de uitwerking van het gemengd woonconcept.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Poli

tieke-avond/2022/20-

januari/20:00

open

T-024 Gesprekken ontwikkelingen Ferm 

Werk (vooheen T-538)

Rozendaal 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;

Update juni 2022: De raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen door 

middel van rondleidingen bij Ferm Werk en thema- en politieke avonden 

over de begroting. De bestuursopdrachten en het spoorboekje. 

Update 3 november 2022: zie bovenstaand, deze gesprekken worden nog 

steeds gevoerd. Huidige gesprekken binnen Ferm werk gaan over een 

komende kadernota 2024, waarbij ook de core business van Ferm Werk 

meer centraal komt te staan.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Politieke-avond/2022/3-

februari/20:00/Raadsvoor

stel-Zienswijze-

begrotingswijziging-Ferm-

Werk

open

T-028 Stand van zaken Hof van Harmelen 

(vooheen T-542)

Noorthoek 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. 

Update 1 juni 2022: Curator van Tetteroo heeft een ontwikkelaar 

geselecteerd. Dezer is nu in gesprek met de andere ontwikkelaar van het 

project. Daana wordt bezien hoe verder kan worden gegaan met dit 

project.

update 20 juni 2022: Verwachting is dat ontwikkelaars rond de 

zomervakantie onderling afspraken hebben gemaakt. Dan wordt ook 

duidelijk wat dit kan betekenen voor het vervolgproces van Hof van 

Harmelen.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2021/23-

december/20:00/Raadsvra

gen

open

T-031 Toezeggingen bp Willem 

Alexanderlaan 2-4-6

Noorthoek toezegging R 28-04-2022 • Wethouder De Weger zegt toe dat de 

experimentregeling met betrekking tot de sociale

huur (om ervoor te zorgen dat (Harmelense) 

ouderen in het wooncomplex komen te wonen)

zal worden uitgevoerd;

• Wethouder De Weger zegt tevens toe dat met 

inwoners een gesprek zal worden gevoerd

over de waterhuishouding/drainageregeling.

Update september 2022: 

1. Over de experimentenregeling lopen inmiddels gesprekken met 

corporatie Cazas Wonen. 

2. Een bewoner van de Eikenlaan heeft aan het college en de raad zijn 

zorgen geuit over het waterhuishoudkundig systeem voor het nieuwe 

plan. Op 8 juni jl. heeft met een adviseur van het expertteam van de 

RVO, een deskundige van de gemeente en de projectleider bij de 

bewoner thuis een gesprek plaatsgevonden. Na het gesprek heeft de 

adviseur van RVO stukken bestudeerd en de gemeente en de bewoner 

geadviseerd. Het expertteam ziet geen gronden om de ontwikkeling van 

de woningen binnen het projectgebied te laten weerhouden, nog deze 

verder aan te passen. De bedenkingen van de bewoner op toekomstig 

wateroverlast kunnen zij niet bevestigen. Advies is om bij de nadere 

uitwerking van de woningen en bij de inrichting van het projectgebied 

zoveel mogelijk toe te blijven zien dat hemelwater tijdens de extreme 

neerslaggebeurtenis via het maaiveld richting het zuiden van het 

projectgebied wordt afgevoerd.    

Update 12 december:

1.Over de experimentenregeling lopen inmiddels gesprekken met 

corporatie Cazas Wonen.

2. Er zijn (medio december 2022) en worden (medio februari) 

voorzieningen getroffen in het projectgebied zodat het hemelwater niet in 

de tuin van de betrokken inwoner stagneert.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/09-

juni/20:00/Besluitenlijst-

raadsvergadering-28-april-

2022-1.pdf

open

T-034 Startnotitie welstandsbeleid Raadsvoorstel Vierstra toezegging PA 30-06-2022 De wethouder zegt toe dat de raad van het college 

een startnotitie over het toekomstige 

welstandsbeleid zal ontvangen.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Poli

tieke-avond/2022/30-

juni/20:00/Besluitenlijst-

Politieke-Avond-30-juni-

2022-Sessie-raadszaal-

3.pdf

open

T-037 Overleg met ondernemers aanleg 

werklint Barwoutswaarder

Noorthoek toezegging R 06-07-2022 Wethouder Noorthoek zegt n.a.v. het amendement 

toe eerst in overleg te zullen gaan met 

ondernemers over de vraag of zij bereid zijn bij te 

dragen aan de aanleg van de weg en alleen indien 

zij hiertoe bereid zijn, verder te gaan met het 

onderzoek. 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/06-

juli/20:00/Besluitenlijst-

raadsvergadering-6-juli-

2022.pdf

open
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T-039 Afronding bestuursopdracht Pennarts toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Pennarts geeft naar aanleiding van de 

aangekondigde motie van Woerden&Democratie 

aan tijdens het te houden gesprek over 

organisatie/werkconferentie ook de afronding van 

bestuursopdracht en inzicht in uitgaven organisatie 

mee te

nemen.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

T-041 Gesprek over doelgroep 18-, horeca 

en uitgaan

Vierstra toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Vierstra zegt toe in gesprek te gaan met 

de raad over de doelgroep 18-, horeca en uitgaan. 

Daarbij zal ook worden gesproken over subsidie 

voor bijvoorbeeld beveiliging van activiteiten 18-.

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

T-047 Energiearmoedefonds raadsvoorstel Vierstra toezegging PA 02-11-2022 Wethouder Vierstra zegt toe de raad bij het 

raadsvoorstel over het

energiearmoedefonds te informeren over de 

mogelijkheden die volgen uit de verordening 

kwijtscheldingsnormen. 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Beg

rotingscommissie/2022/02-

november/20:00/Besluitenl

ijst-Begrotingscommissie-2-

november.pdf

open

T-051 Begeleiden zware logistiek naar A12 raadsinformatiebri

ef

Noorthoek toezegging R 17-11-2022 Wethouder Noorthoek zegt toe onderzoek te doen 

naar het begeleiden van het verplaatsen van 

bedrijven met zware logistiek richting de A12.

Wethouder Noortheok xegt toe dat hij het 

onderwerp meeneemt in het locatieonderzoek voor 

uitbreiding bedrijfsruimte.

open

T-052 Aparte overeenkomst verdeling 

parkeerplaatsen Watermolenlaan 1

Noorthoek toezegging R 1-12-2022 Wethouder Noorthoek zegt toe in een aparte 

overeenkomst aan te geven dat parkeerplaatsen op 

een eerlijke manier verdeeld worden. 

https://gemeenteraad.woe

rden.nl/Vergaderingen/Ge

meenteraad/2022/1-

december/20:00/Raadsvoo

rstel-Stedenbouwkundig-

en-beeldkwaliteitsplan-

Watermolenlaan-1

open

T-053 Reactie op accountantsbrief 

jaarrekening 2021

Raadsinformatiebr

ief

Vierstra toezegging AC 06-12-2022 Wethouder Vierstra zegt een collegereactie op de 

accountantsbrief n.a.v. de jaarrekening 2021 toe

open

T-054 Reactie op VIC Raadsinformatiebr

ief

Vierstra toezegging AC 06-12-2022 Wethouder Vierstra zegt een college reactie op de 

VIC (verbijzonderde interne controle) toe

open

T-055 Reactie op managementletter 2022 Raadsinformatiebr

ief

Vierstra toezegging AC 06-12-2022 Wethouder Vierstra zegt een collegereactie op de 

managementletter 2022 toe

open

M-079 Motie - Continu een vinger aan de 

pols bij de Rembrandtbrug

Noorthoek Motie R 21-12-2022 verzoekt het college:

1. als uitwerking van punt 3 van het raadsbesluit de 

gemeenteraad halfjaarlijks met een 

raadsinformatiebrief te rapporteren over de 

voortgang van het project, waarbij wordt ingegaan 

op de realisatie en afwijkingen in financiële en 

projectinhoudelijke zin;

2. hierbij ieder halfjaar te rapporteren over: a. de 

stand van zaken rondom de juridische aspecten 

van het project; b. de stand van zaken rondom 

grondverwerving; c. de voortgang van de 

uitgevoerde activiteiten in het kader van 

gesprekken met ondernemers en de omgeving; d. 

de uitwerking van de verkeersontsluiting;

3. aanvullend hierop jaarlijks in het voorjaar: a. het 

volledige projectbudget en de kostenraming 

financieel te actualiseren; b. een externe toets van 

de projectfinanciën en -risico’s te laten uitvoeren en 

zo nodig bij te stellen; c. de MKBA 

dienovereenkomstig bij te stellen; d. hierover in 

dezelfde raadsinformatiebrief te rapporteren, zo 

nodig voorzien van een

voorstel voor bijstelling;

4. aanvullend op punt 2 jaarlijks in het najaar in de 

raadsinformatiebrief te rapporteren over de 

financiële realisatie;

5. in plaats van een raadsinformatiebrief in elk 

geval een raadsvoorstel inclusief 

bijsturingsmogelijkheden voor te leggen indien:

a. voorzienbaar is dat zich risico's voor zullen doen 

met een financiële impact groter dan 1 miljoen; of

b. voorzienbaar is dat in het definitieve ontwerp niet 

tot een goede inpassing van de weg op 

Barwoutswaarder kan worden gekomen; of c. naar 

oordeel van het college wezenlijke 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/21-

december/20:00/Raadsv

oorstel-Extra-krediet-

project-Rembrandtbrug-

Raadsvoorstel-

Gewijzigde-vaststelling-

bestemmingsplan-

Rembrandtbrug/Motie-

Continu-een-vinger-aan-

de-pols-bij-de-

Rembrandtbrug.pdf

toegevoegd
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M-080 Motie - Transformatie Oude Rijn-zone raadsvoorstel Noorthoek Motie R 21-12-2022 de transformatie naar wonen in de Oude Rijn-zone 

tussen het centrum en de Rembrandtbrug verder uit 

te werken en mee te nemen in de geactualiseerde 

Omgevingsvisie Woerden. 

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/21-

december/20:00/Raadsv

oorstel-Extra-krediet-

project-Rembrandtbrug-

Raadsvoorstel-

Gewijzigde-vaststelling-

bestemmingsplan-

Rembrandtbrug/Motie-

Transformatie-Oude-Rijn-

zone.pdf

toegevoegd

M-081 Motie - Integraliteit Rembrandtbrug en 

van Zwietenweg schuifruimte

Noorthoek motie R 21-12-2022 verzoekt het college:

1. de ontwikkeling van de schuifruimte aan de Van 

Zwietenweg eerder of gelijktijdig te laten lopen met 

de ontwikkelingen van de herstructurering van het 

bedrijventerrein Barwoutswaarder. Daardoor wordt 

het mogelijk om ondernemers uit Barwoutswaarder 

door te schuiven naar de Van Zwietenweg, 

waardoor ruimte vrijkomt in Barwoutswaarder,

2. bij deze ontwikkelingen de ondernemers nauw te 

betrekken, te luisteren naar hun ideeën en een 

goede communicatie te gebruiken.

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/21-

december/20:00/Raadsv

oorstel-Extra-krediet-

project-Rembrandtbrug-

Raadsvoorstel-

Gewijzigde-vaststelling-

bestemmingsplan-

Rembrandtbrug/Motie-

Integraliteit-

Rembrandtbrug-en-van-

Zwietenweg-

schuifruimte.pdf

toegevoegd

M-082 Motie - Verkeersinrichtingsplan 

herstructurering Barwoutswaarder en 

aanleg Rembrandtbrug

raadsvoorstel Noorthoek Motie R 21-12-2022 verzoekt het college:

1. een verkeersinrichtingsplan voor de 

herstructuring van het Bedrijventerrein 

Barwoutswaarder (projectgebied brug + zijwegen) 

op te stellen in overleg met de betrokken 

ondernemers, waarbij praktijkkennis wordt benut, dit 

als uitwerking van het bestemmingsplan en de 

verdere stappen in de herstructurering van het 

gebied;

2. hierbij in elk geval aandacht te geven aan 

verkeersveiligheid van alle wegen voor alle 

verkeersdeelnemers en voor bevoorrading (laden 

en lossen) en bereikbaarheid van ondernemers in 

de toekomstige situatie;

3. hierbij specifiek ook te kijken naar:

a. de mogelijkheden om de (woon)straat 

Barwoutswaarder zoveel mogelijk vrij te maken van 

vrachtverkeer;

b. de fietsveiligheid, met aandacht voor de 

oversteekplaats naast de toekomstige 

Rembrandtbrug op de Barwoutswaarder, waarbij de 

mogelijkheden van een tunnel en tweezijdig 

fietspad worden onderzocht ook in overleg met de 

Provincie Utrecht als mogelijke subsidieverlener;

c. eventuele kansen die verplaatsing van bedrijven 

kan bieden voor een nieuwe verkeersinrichting en 

deze als onderdeel van de herinrichting en 

herstructurering mee te wegen in ‘de puzzel’.

4. dit verkeersinrichtingsplan tegelijkertijd met de 

definitieve gunningsbeslissing voor de aanleg van 

de brug en weg aan de gemeenteraad voor te 

leggen

https://gemeenteraad.wo

erden.nl/Vergaderingen/

Gemeenteraad/2022/21-

december/20:00/Raadsv

oorstel-Extra-krediet-

project-Rembrandtbrug-

Raadsvoorstel-

Gewijzigde-vaststelling-

bestemmingsplan-

Rembrandtbrug/Motie-

Verkeersinrichtingsplan-

herstructurering-

Barwoutswaarder-en-

aanleg-

Rembrandtbrug.pdf

toegevoegd

T-057 Voorjaarsrapportage:

- Uitvoering Noodfonds

Voorjaarsrapporta

ge

Vierstra toezegging R 21-12-2022 Wethouder Rozendaal zegt toe bij de voorjaars- en 

najaarsrapportages te rapporteren over

de uitvoering van het Noodfonds.

toegevoegd
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