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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie  

datum 7 september 2018 

onderwerp Agendavoorbereiding 13 september 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 

1. Zorgvuldigheid procedure hamerstukken / besluitvormingsproces bestemmingsplannen met zienswijzen 

Betreft het hanteren van een standaardproces voor ‘hamerstukken’ waarbij er een redelijk vermoeden is dat er inwoners of organisaties willen 

inspreken. Er kan gekozen worden om standaard de stukken in het Beeld te behandelen (zodat er duidelijkheid is over het moment van 

inspreken) of de stukken door te geleiden naar de raadsvergadering over 3 weken i.p.v. 1 week, zodat er met het oog op de zorgvuldigheid 

voldoende gelegenheid is voor raadsleden om hamerstukken alsnog naar het Beeld te verwijzen en voor inwoners om kennis te nemen van het 

voorgenomen besluit van de raad. 

2. ‘De inwoner aan het woord’ in beginsel bij de raadsvergadering 

Bij de evaluatie van het vergadermodel is afgesproken dat voortaan bij de raadsvergadering én de Politieke Avond de mogelijkheid wordt 

geboden aan inwoners de raad toe te spreken over een niet-geagendeerd onderwerp. In de praktijk is de raadsvergadering het meest 

herkenbare en logische moment voor inwoners om de (gehele) raad toe te spreken. Het plannen van ‘De inwoner aan het woord’ op een 

Politieke Avond heeft , naast agenda-technische complicaties, tot gevolg dat de inspreker slechts een gedeelte van de raad bereikt en mogelijk 

niet eens de woordvoerders vanuit de raad.  

 

B. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
raadsvoorstel (18R.00509) aanwijzing accountant jaarrekeningcontrole gemeente Woerden 

2018 en 2019 
raadsvergadering 20 september (hamerstuk) 

2 raadsvoorstel (18R.00450) wijziging bewoning Stadspoort Politieke Avond 27 september 

3 raadsvoorstel (18R.00458) vaststelling bestemmingsplan Tiendweg 3 

raadsvergadering 20 september (hamerstuk) óf 

Politieke Avond 27 september óf 

raadsvergadering 4 oktober (hamerstuk) 

4 verzoek college – Jaargesprek Wonen Politieke Avond 10 januari 2019 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00509-rv-aanwijzing-accountant-jaarrekeningcontrole-gemeente-woerden-2018-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:00/raadsvoorstel-18r-00450-wijziging-bewoning-stadspoort.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:00/raadsvoorstel-18r-00458-vaststelling-bestemmingsplan-tiendweg-3.pdf
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5 verzoek college – themabijeenkomst ontwikkeling o.a. Snellerpoort Politieke Avond 13 december 

6 
raadsvoorstel (18R.00489) toevoegen van een nieuw vierde lid  aan artikel 2:29 Terras van 

de Algemene Plaatselijke Verordening Woerden 2015 

raadsvergadering 20 september (hamerstuk) óf 

Politieke Avond 27 september óf 

raadsvergadering 4 oktober (hamerstuk) 

7 verzoek externe partij – kennismaking met de GGD / directeur GGDrU Politieke Avond 29 november 

8 verzoek externe partij – kennismaking met NIO en aangesloten organisaties Politieke Avond 15 november 

9 
Radenconferentie Omgevingsvisie voor Woerden, Oudewater, Lopik, IJsselstein en Montfoort 

(zie uitnodiging) 
11 oktober in Lopik (19.00 - 21.30 uur) 

10 
verzoek college – themabijeenkomst horecastructuurvisie Woerden (voorbereidend op 

besluitvormingstraject) 
15 november 2018 

 

 
 

 

Ad 4 – Jaargesprek Wonen 

Ieder jaar wordt de raad tijdens het Jaargesprek Wonen geïnformeerd over de stand van zaken op het gebied van Woningbouw.  Hierbij wordt ook 

GroenWest uitgenodigd om de raad te informeren over de sociale huurwoningen. Onderliggende stukken zijn: de Jaarbrief wonen, de 

prestatieafspraken tussen gemeente, huurders en GroenWest en de Strategische woningbouwplanning, waarin de woningbouwontwikkelingen in de 

vier kernen van de Gemeente Woerden belicht worden. Dit jaar komt daar ook het Actieprogramma Woningbouw bij. Om voldoende tijd te hebben 

voor gegevensverzameling, analyses, afstemming en het schrijven van de stukken, wordt onderstaande datum voorgesteld.  

Voorstel planning Jaargesprek Wonen: 10 januari Het Beeld (indien gewenst: 17 januari Het Debat, 31 januari Raad) 

Ad 5 –Presentatie ontwikkeling Snellerpoort 

Op 28 augustus 2018 is een (tussen)presentatie over Snellerpoort aan het (nieuwe) college gegeven.  Enerzijds is teruggeblikt op de afgelopen 

periode en is onder andere aangegeven op welke wijze partijen betrokken zijn bij het planproces en hoe omgegaan is met de soms wisselende eisen 

en wensen van deze partijen.  Anderzijds is het college geïnformeerd over de  actuele stand van zaken en de vervolgstappen die gezet gaan worden. 

Om de raad goed te kunnen betrekken bij het plan moeten er nog een aantal onderzoeken afgerond  worden. Het betreft onder andere milieu 

onderzoeken, de economische haalbaarheid, de langzaam verkeersroutes en de juridisch planologisch (on)mogelijkheden om de planontwikkeling op 

te starten. Naar verwachting is  hier over 2 a 3 maanden meer duidelijkheid over waarna het plan gedeeld kan worden aan het college en de raad (en 

andere betrokken partijen). Daarnaast is wellicht afstemming nodig op de visievorming rondom “de poort van Woerden”. 

Verzoek om bijeenkomst te plannen op 13 december. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00489-rv-toevoegen-nieuw-4e-lid-aan-artikel-2-29-terras-van-de-apv-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/13-september/19:15/uitnodiging-radenconferentie-11-oktober-2018-merged.pdf
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C. Vaststellen voorlopige agenda’s 

Raadsvergadering 20 september 

 wethouder Bolderdijk is afwezig 

 na afloop vergadering presidium 

 benoeming raadslid Van Meurs 

 
  

BESLUIT 
raadsvoorstel Aanwijzing accountant (volgt na advies 

auditcommissie uiterlijk 11 september) 
 

BESLUIT raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Lidl - Iepenlaan  

BESLUIT 
onder voorbehoud:  raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 

Tiendweg 3 
 

BESLUIT 

onder voorbehoud:  raadsvoorstel  Toevoegen van een nieuw vierde 

lid  aan artikel 2:29 Terras van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Woerden 2015 

 

Ad 8 – Presentatie NIO (36 organisaties) 

Graag wil het NIO, het Netwerk Informele Organisaties, de (nieuwe) raadsleden kennis laten maken met haar aangesloten organisaties. Dit zijn 

allemaal vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning die zich verenigd hebben in een netwerk. We hopen op deze 

manier de raadsleden in één keer kennis te laten maken met heel veel clubs tegelijk. 11 oktober heeft onze 1e voorkeur. 2e voorkeur 15 november. 

Graag horen we nog hoeveel tijd we hebben. We zijn met 36 organisaties waarvan zich er velen in 2 minuten zich willen presenteren. Daarnaast 

willen we een kort algemeen stuk over het NIO en onze betekenis voor de inwoners van woerden vertellen. Vorige keer lag de nadruk op wat het NIO 

doet. Nu willen we graag de nadruk leggen op het presenteren van de diversiteit van het NIO. Wie zijn nu die 36 organisaties die aangesloten zijn bij 

het NIO? Welke velden beslaan ze? Enkele NIO leden zullen zich presenteren door middel van korte pitches waarbij vooral de impact van de 

organisaties in de samenleving in Woerden duidelijk wordt, aangevuld met de vragen waarmee hulpvragers terecht kunnen. We willen uitdrukkelijk 

proberen de wat kleinere organisaties zich te laten presenteren. Als ook de nieuwe organisaties die bij het NIO zijn aangesloten. 
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Politieke Avond 27 september  

 

Bijzondere Avond dinsdag 2 oktober 

 
  

 
SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur 

voorzitter: Jelle IJpma 
  

SESSIE 2 cluster omgeving en financiën 

voorzitter: Toos van Soest 

20.00 

DEBAT 

raadsinformatiebrief Gespreksnotitie participatie  20.00 

BEELD inloop vanaf 19.30 uur 

themabijeenkomst Omgevingswet 

(gezamenlijke bijeenkomst met raad Oudewater) Becht De Weger 

21.30 

DEBAT 

raadsvoorstel Integraal veiligheidsplan 2019-2022   21.30 

DEBAT 

raadsvoorstel Beleidskader binnenstad 2018-2022 

Molkenboer Becht  

22.15 

BEELD raadsvoorstel Toevoegen van een nieuw vierde lid  

aan artikel 2:29 Terras van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Woerden 2015 

 22.15 

BEELD 

raadsvoorstel Wijziging bewoning Stadspoort 
Molkenboer 

Becht &  

De Weger 

23.00 

DEBAT 
raadsvoorstel Toekomstbestendige Organisatie en 

Financiering Onderwijshuisvesting (HEVO-traject) 
  

 

 

Becht  

BEELD 

begroting 
Begrotingscarrousel (programma volgt)  
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Raadsvergadering 4 oktober  

 

 

  

BESLUIT 
raadsvoorstel Toekomstbestendige Organisatie en Financiering 

Onderwijshuisvesting (HEVO-traject) 
 

BESLUIT raadsvoorstel Integraal veiligheidsplan 2019-2022  

BESLUIT raadsvoorstel Beleidskader binnenstad 2018-2022  

BESLUIT 
onder voorbehoud: raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan 

Tiendweg 3 
 

BESLUIT 

onder voorbehoud: raadsvoorstel Toevoegen van een nieuw vierde 

lid  aan artikel 2:29 Terras van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Woerden 2015 
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D. Doorkijk 
 

11 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

raadsvoorstel Bestuursrapportage raadsvoorstel Wijziging bewoning Stadspoort 

Radenconferentie Lopikerwaard Omgevingsvisie (Lopik)  

 

18 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

1 november BEGROTINGSRAAD   

Het Debat Het Besluit 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

8 november RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

raadsvoorstel Wijziging bewoning Stadspoort 

 

15 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

Presentatie NIO aan raad raadsvoorstel Bestuursrapportage 

themabijeenkomst horecastructuurvisie  

 

22 november RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

raadsvoorstel Bestuursrapportage 
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29 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

onder voorbehoud: themabijeenkomst Cumulus en 

Inwonercloud 
 

Introductie directeur GGD  

 

6 december RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 

13 december POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

Themabijeenkomst ontwikkeling Snellerpoort  

 

19 december RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 

10 januari POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

Jaargesprek Wonen  

 

17 januari RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 


