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Agendavoorbereiding 13 december 2018

A. Mededelingen / actualiteiten
-

B. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken
stuk/verzoek

advies

1

Raadsvoorstel (18R.00699) Keuze sfeerbeelden bomen langs de Singel Woerden

Politieke Avond 10 januari 2019

2

Verzoek college: bespreking richtinggevend voorstel besparing kosten organisatie
Raadsinformatiebrief 18R.00768 Voortgang en planning van de op te stellen ‘businesscase’

Politieke Avond 10 januari 2019

3

Verzoek college: raadsinformatiebrief (18R.00774) schuifruimte: collegebesluit en proces
besluitvorming in de raad

Politieke Avond 10 januari 2019

4

Verzoek college: bijeenkomst ondermijningsbeeld en actuele ontwikkelingen veiligheid (in
beslotenheid)

raadsvergadering 17 januari 2019

5

Agenderingsverzoek CDA: RIB 18R.00664 evaluatie Het nieuwe inzamelen

Politieke Avond 24 januari 2019

6

Themabijeenkomst Privacy / AVG

wijziging van Politieke Avond 10 januari 2019 naar
raadsvergadering 17 januari 2019

7

Initiatiefvoorstel (18.025127) wijzigen schenktijden cultuurgerelateerde paracommerciële
horeca

Politieke Avond 24 januari 2019

8

Raadsvoorstel (18R.00753) vaststelling startnotitie strategienota Verkeersvisie

Politieke Avond 10 januari 2019

Ad. 3 RIB proces herstructurering schuifruimte
Het college wil op de politieke avond van 10 januari 2019 uw raad informeren over het proces van besluitvorming ‘schuifruimte locaties
bedrijventerreinen’ en naar aanleiding van de raadsinformatiebrief d.d. 13 december verdere toelichting geven op het genomen collegebesluit.
Tevens wil het college uw raad de gelegenheid bieden tot het stellen van vragen.
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Ad. 5 Agenderingsverzoek RIB Het Nieuwe Inzamelen
Het nieuwe inzamelen is geïntroduceerd om betere scheiding van afvalstromen te bevorderen en daarmee de kg restafval te verminderen en meer
hergebruik van grondstoffen mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het belonen van gewenst gedrag (minder restafval, minder
betalen) om de doelstellingen te realiseren. Ondanks dat de evaluatie de term succesvol gebruikt lijkt de hoeveelheid restafval niet verder te
verminderen. Daarnaast wordt een stijging van de afvalstoffenheffing van meer dan 20 procent voor de aankomende 4 jaar aangekondigd (voor 2019
al doorgevoerd) die enkel bedoelt is om de te verwachte tekorten in de voorziening afvalstoffenheffing op te vangen.. De evaluatie roept daarmee een
aantal politieke vragen op die het CDA wil bespreken met het college.
Het CDA Woerden wil van het college weten waarom gekozen wordt voor de lijn die beschreven wordt in de Rib wel de verwachte doelstelling bereikt
gaat worden, waarom er geen alternatieve scenario’s worden beschreven en hoe het college denkt in 2 jaar (2019-2020) de doelstelling van 100 kg
restafval en 5 jaar 30 kg per inwoner te realiseren. De gekozen aanpak vanuit de Rib biedt hier een beperkt inzicht in.
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C. Vaststellen voorlopige agenda’s
Politieke Avond 10 januari

20.00

SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur
voorzitter: Marco Hollemans
commissiekamer

SESSIE 2 cluster omgeving en financiën
voorzitter: Simon Brouwer
raadszaal

consultatie
bijeenkomst

BEELD

Voorstel besparingen gemeentelijke organisatie

20.00

Becht

20.45
21.30

De Weger

thema
bijeenkomst
Noorthoek

Facturatie Sociaal Domein (risicobeheersing en
werkprocessen)

BEELD

20.45
Bolderdijk
BEELD

21.30
Noorthoek

22.15
23.15

Raadsvergadering donderdag 17 januari
thema
bijeenkomst

Privacy / AVG - Ontwikkelingen privacy i.r.t. de
gemeenteraad (presentatie door functionaris
gegevensbescherming Stef Nicolasen)

thema
bijeenkomst

Ondermijningsbeeld en actuele ontwikkelingen veiligheid
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consultatie
bijeenkomst
De Weger

Raadsinformatiebrief schuifruimte:
collegebesluit en proces besluitvorming in de
raad
Raadsvoorstel keuze sfeerbeelden bomen langs
de Singel Woerden

Raadsvoorstel vaststelling startnotitie
strategienota Verkeersvisie

Jaargesprek Wonen
RIB Jaarbrief Wonen 2018 en het
Actieprogramma woningbouw Woerden
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D. Doorkijk komende drie maanden
24 januari

Politieke Avond

Samenleving & Bestuur, Omgeving & Financiën
Merkenbeleid Woerden

thema
bijeenkomst

Raadsvoorstel bomen langs de singel

DEBAT

Initiatiefvoorstel wijzigen schenktijden
cultuurgerelateerde paracommerciële horeca

BEELD

RIB evaluatie Het Nieuwe Inzamelen

BEELD

31 januari

Omgeving
Vijfradenconferentie Lopikerwaard m.b.t.
ambitiedocument

Raadsvergadering

7 februari
Samenleving & Bestuur

14 februari

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering
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thema
bijeenkomst
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21 februari
Samenleving & Bestuur

7 maart

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering
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