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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 
opsteller griffie  
datum 8 juni 2018 
onderwerp Agendavoorbereiding 14 juni 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 
  
B. Terugblik 

1. Politieke avond 31 mei (sessie Beeld & sessie Debat) 
2. Raadsvergadering 31 mei 
3. Bijzondere avond 7 juni (bezoek Stadhuis en Auditcommissie) 

 
C. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 verzoek college – bijeenkomst fracties nulmeting gebiedsgericht werken Bijzondere avond 21 juni 

2 
verzoek college – themabijeenkomst: van Snel & Polanen via Waterrijk en recreatieplas 
Cattenbroek naar Snellerpoort 

Bijzondere avond 6 september 

3 verzoek raad - Raadsinformatiebijeenkomst Ferm Werk  
Donderdag 5 juli – extra Bijzondere avond 19.30 
uur 

3 
verzoek college – presentatie uitkomsten onderzoek opgroeien in Woerden (11-23 jaar) door 
Stichting Alexander 

Bijzondere avond 6 september 

4 verzoek college - gesprek raad over voortgang pilot gebiedsgericht werken (op locatie) Bijzondere avond 20 september 

5 verzoek college - Experience Sociaal Beleid (dilemma’s en ontwikkelingen sociaal domein) 
Bijzondere avond 6 september (onder voorbehoud 
mogelijkheden team Sociaal Beleid) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2018/31-mei/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/31-mei/22:00/17r-01035-rv-wijziging-algemene-plaatselijke-verordening-ivm-wet-aanpak-woonoverlast-merged-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Bijzondere-avond/2018/07-juni/19:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Auditcommissie/2018/07-juni/20:00
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6 
verzoek Inwonersbelangen – burgerbrief (18.009609) inzake verzoek stand van zaken 
m.b.t. ontwikkelingen overdrachtsplannen bouwlocatie Hof van Harmelen 

Overleg met Inwonersbelangen over 
mogelijkheden technische/schriftelijke/mondelinge 
vragen 

7 
Raadsvoorstel (18R.00339) ontwerp-begroting 2019 en meerjarenraming 2019-2022 
Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) 

Hamerstuk in Het Besluit 28 juni 

8 Raadsvoorstel (18R.00358) verlenging overeenkomst accountant boekjaar 2018 Hamerstuk in Het Besluit 28 juni 

9 Discussiestuk uitgangspunten ambtelijke samenwerking Oudewater-Woerden  
volgt, toelichting ter vergadering 
Het Debat 28 juni 

10 
Raadsvoorstel Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI) Woerden 
Raadsvoorstel aanpassing Legesverordening ten behoeve van snel internet in het 
buitengebied 

volgt (toelichting in vergadering, directe relatie 
met convenant glasvezel in buitengebied) 

 
Ad 1 - bijeenkomst nulmeting gebiedsgericht werken 
 

 

 

Op 1 januari zijn we begonnen met de pilot gebiedsgericht werken in Harmelen en Molenvliet. Vanaf het begin is er veel aandacht 
besteed aan de resultaten van de pilot: wat moet het gebiedsgericht werken gaan opleveren? We hebben u daar in een RIB over 
geïnformeerd. 
 
Om te bepalen wat het resultaat van een pilot is, moet eerst de uitgangssituatie goed worden omschreven: hoe staat het er nu voor 
met de samenwerking in het gebied? Wordt er nu in samenhang gewerkt? Waar gaat het goed en op welke punten worden 
tekortkomingen ervaren? De afgelopen weken is hard gewerkt aan een zogenaamde ‘nulmeting’, die de situatie van voor de pilot 
goed omschrijft. Donderdag 21 juni willen we hierover kort met raadsleden in gesprek, als belangrijke belanghebbende. Daartoe 
willen we de fracties vragen elk hun woordvoerder gebiedsgericht werken deel te laten nemen.  
 
Het gesprek zal gaan over de vijf speerpunten van de pilot. Wat vindt u van de huidige situatie met betrekking tot deze punten? Dit 
gesprek zal bijdragen aan de laatste fase van de nulmeting van gebiedsgericht werken en het kan voor ons bijdragen aan de 
uitwerking van de actiepunten voor de komende periode. Ter voorbereiding hebben we de relevante RIB’s over gebiedsgericht 
werken bijgevoegd.  
 
RIB Stand van zaken gebiedsgericht werken na eerste kwartaal [18R.00171] 
RIB Voorbereiding pilot gebiedsgericht werken [17R.00800] 
RIB Gebiedsgericht werken (als werkwijze voor aanpak van leefbaarheid) [17R.00294] 
 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18-009609-a-burgerbrief-inzake-verzoek-stand-van-zaken-mbt-ontwikkelingen-overdrachtsplannen-bouwlocatie-hof-van-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00339-rv-ontwerp-begroting-2019-en-meerjarenbegroting-2019-2022-regionaal-historisch-centrum-rijnstreek-en-lopikerwaard-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00171-rib-stand-van-zaken-pilot-gebiedsgericht-werken-na-eerste-kwartaal-2018-merged.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/17r-00800-rib-voorbereiding-pilot-gebiedsgericht-werken.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/17r-00294-rib-gebiedsgericht-werken-als-werkwijze-voor-aanpak-van-leefbaarheid.pdf
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D. Agenda Bijzondere avond 21 juni 
 

 

E. Agenda Politieke avond 28 juni 

 

 SESSIE 1 

19.00 
20.00 

Bijeenkomst nulmeting gebiedsgericht werken 
Voorzitter vanuit de ambtelijke organisatie/college 

  

20.00 - 
22.30 

Presidium 
Voorzitter de heer Hollemans 

 SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur    

20.00 
DEBAT 
RIB Partnerschap Woerden/Oudewater 

   

 RAADSVERGADERING    

20.45 Open Podium en Raadsvragen  HAMERSTUKKEN 

20.55 Hamerstukken  
 Raadsvoorstel zienswijze Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 

Lopikerwaard (RHC) 

 Raadsvoorstel verlenging overeenkomst accountant 

21.00 Raadsvoorstel  Bestemmingsplan Geestdorp 4 (BESLUIT)   

21.10 
Raadsvoorstel zienswijze Recreatieschap Stichtse Groenlanden  
(DEBAT & BESLUIT) 

  

21.20 
Raadsvoorstel  jaarrekening en jaarverslag 2017  
(DEBAT & BESLUIT) 

  

21.50 
Raadsvoorstel (Structureel)  budget voor de Persoons Gerichte 
Aanpak (PGA) (DEBAT & BESLUIT) 

  

22.20 Raadsvoorstel  juni-overleg 2018 (DEBAT & BESLUIT)   
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F. Doorkijk 10 weken 
 

6 september  BIJZONDERE AVOND   

Sessie I Sessie 2 

Presentatie uitkomsten onderzoek opgroeien in 
Woerden (11-23 jaar) 

Themabijeenkomst: van Snel & Polanen via 
Waterrijk en recreatieplas Cattenbroek naar 
Snellerpoort 

Experience Sociaal Beleid (dilemma’s en 
ontwikkelingen sociaal domein) 

 

 
  

13 september POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat Het Besluit 

   

   

 
 

20 september BIJZONDERE AVOND   

Sessie I Sessie 2 

Gesprek raad over voortgang pilot 
gebiedsgericht werken (op locatie) 
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27 september POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat Het Besluit 

   

   

 
 

4 oktober BIJZONDERE AVOND   

Sessie I Sessie 2 

Workshop/presentatie interne begrotingsproces 

Carrousel domeinen gemeentelijke organisatie 

 
 

11 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat Het Besluit 

   

   

 
 

18 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat Het Besluit 

Meerjarenbegroting 2019-2022   

 
 

1 november BEGROTINGSRAAD   

Het Debat Het Besluit 

Meerjarenbegroting 2019-2022 
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8 november BIJZONDERE AVOND   

Sessie I Sessie 2 

  

  

 
 

15 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat Het Besluit 

   

   

 


