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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie  

datum 9 november 2019 

onderwerp Agendavoorbereiding 15 november 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 

 Veelheid verzoeken college voor (en annuleren van) themabijeenkomsten 

 

B. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 verzoek auditcommissie – themabijeenkomst facturatie Sociaal Domein 
Politieke Avond 10 januari  

+ verzoek aan college voor organisatie bijeenkomst 

2 
raadsvoorstel (18R.00646) vaststellen herziening bedrijventerrein Breeveld en 

bestemmingsplan herontwikkeling Den Oudsten 
Politieke Avond 29 november 

3 
raadsvoorstel (18R.00627) vaststelling meerjarenperspectief grondbedrijf 2018 (MPG 2018), 

bijlage jaarschijven en kredietaanvraag 2018-2019 

Politieke Avond 29 november  

+ verzoek aan college voor korte workshop 

MPG/GREX lezen (voor de 29
e
 of eerder) 

4 raadsvoorstel (18R.00676) concept-begrotingswijziging 2019-1 GGDrU Politieke Avond 29 november  

5 raadsvoorstel (18R.00700) wijziging gemeenschappelijke regeling GGDrU Politieke Avond 29 november 

6 raadsvoorstel (18R.00683) Ambitiedocument Snellerpoort, een ander perspectief 

Politieke Avond 29 november  

+ verzoek aan college tot aanpassing ontwerpbesluit 

i.v.m. mogelijk verwarrende formulering (“vastleggen” 

structuur openbare ruimte in een ambitiedocument) 

7 verzoek college – themabijeenkomst ‘Poort van Woerden: ambities en aandachtspunten’ 
Politieke Avond 10 januari   

(of bij ruimte in agenda op 13 december) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00646-rv-vaststellen-bestemmingsplan-herziening-bedrijventerrein-breeveld-en-herontwikkeling-den-oudsten.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00627-vaststelling-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2018-mpg-2018-bijlage-jaarschijven-en-kredietaanvraag-2018-2019-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00676-rv-concept-begrotingswijziging-2019-1-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00700-rv-voorstel-tot-wijziging-gemeenschappelijke-regeling-ggd-regio-utrecht-ggdru-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00683-rv-ambitiedocument-snellerpoort-een-ander-perspectief-merged.pdf
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8 verzoek college – themabijeenkomst De Voortuin van Woerden 
Politieke Avond 10 januari  

(of bij ruimte in agenda op 13 december) 

9 verzoek college – uitstel aanlevering RIB Energietransitie en Schilderskwartier  
Politieke Avond 13 december 2019 (was gepland op 

29 november) 

10 Bijpraatmoment wethouder en woordvoerders Ferm Werk  Voorafgaand aan raadsvergadering 6 december 

 

 

 

Ad 7. Themabijeenkomst ‘Poort van Woerden: ambities en aandachtspunten’ 

Woerden staat voor de opgave invulling te geven aan haar spoorzone. In het coalitieakkoord is opgenomen: 

‘Daarom wordt er deze collegeperiode ook een stedenbouwkundige visie en een actieplan opgesteld over de ontwikkeling van ‘de Poort van Woerden’: het 

samenhangende gebied van Snellerpoort, Middelland en de verbinding via het Stationsgebied.[…]. Tot slot is er een beeld nodig van de stadsontwikkeling van ‘de 

Poort van Woerden’. Dat zijn de drie samenhangende gebieden van Snellerpoort, Middelland en het Stationsgebied, dat deze twee verbindt. Er is een investering 

nodig die tot een modern stedelijk gebied leidt. Hierbij geven wij leefbaarheid, duurzaamheid en verschillende vormen van mobiliteit (zoals de aansluiting op de A12, 

het OV, fietspaden en looproutes) elk de juiste aandacht. Wij ontwikkelen dit gebied met de kernwaarden van Woerden in het achterhoofd (menselijke maat, eigen 

identiteit, intimiteit, centrumgemeente).’ 

  

In het centrum van Woerden bevinden zich aan weerszijden van het spoor verschillende locaties die worden (her)ontwikkeld. Tegelijkertijd is de 

spoorzone een druk gebruikt verkeersknooppunt. Het is van groot belang om de ruimtelijke en programmatische invulling van de verschillende 

deelgebieden op elkaar af te stemmen en om de infrastructuur en bereikbaarheid voor de stad te verbeteren. Het goed ontsluiten en bereikbaar 

maken van de gebieden voor diverse verkeerssoorten is zowel voor de spoorzone als voor de hele stad van grote waarde.  

Woerden zet de stap naar een integrale aanpak van spoorzone en aangrenzende gebiedsontwikkelingen: ‘de Poort van Woerden’. In deze beginfase 

vragen wij aan u, raadsleden, uw ambities en aandachtspunten voor de ontwikkeling van de Poort van Woerden met ons te delen. Wij verzorgen voor 

u graag een korte inleidende presentatie en willen u vervolgens vragen uw gedachten met ons te delen en hierover gezamenlijk het gesprek te 

voeren. Dit zodat wij uw ambities en aandachtspunten integraal onderdeel kunnen laten uitmaken van de ontwikkeling van de Poort van Woerden. Uw 

ambities en aandachtspunten worden vervolgens meegenomen in een nog op te stellen ontwikkelkader. Op basis van de ontwikkelkader kan 

vervolgens een stedenbouwkundige visie worden opgesteld. 

Ad. 8 Themabijeenkomst De Voortuin van Woerden 

Het college is nu twee jaar bezig om het stedenbouwkundig Programma van Eisen voor de Voortuin van Woerden op te stellen. We zijn nu inmiddels 

in de afrondende fase. Graag zouden wij (wethouder, projectgroep en het consortium) de raad willen informeren hoe we tot dit plan zijn gekomen, 

door middel van een presentatie. Gelet op het feit dat dit de basis vormt voor het op te stellen bestemmingsplan zouden wij graag van de raad willen 

horen hoe zij tegen het plan aankijken.  

verzoek: Het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen te presenteren aan de raad in november/december 

Achtergrondinformatie voor raad bij themabijeenkomst: RIB De Voortuin van Woerden (volgt op 21 november) 
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C. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

Raadsvergadering 22 november 

 
Politieke Avond 29 november 

 

 
  

BESLUIT 
Raadsvoorstel bestemmingsplan functiewijziging 

Hazelaarstraat  

BESLUIT 

hamerstuk 
Raadsvoorstel kadernota ODRU 2018 

BESLUIT Raadsvoorstel besteding middelen Volkshuisvesting 
DEBAT +  

BESLUIT 
Raadsvoorstel Bestuursrapportage (?) 

 
SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur 

voorzitter: Jelle IJpma 
  

SESSIE 2 cluster omgeving en financiën 

voorzitter: … 

20.00 

BEELD GGDrU 

 Kennismaking directeur GGDrU 

 Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke 

regeling GGDrU 

 Raadsvoorstel concept-begrotingswijziging 

 20.00 

BEELD 

raadsvoorstel Ambitiedocument Snellerpoort, een 

ander perspectief 
Noorthoek De Weger 

21.00 

22.00 

thema 

bijeenkomst Update ontwikkelingen digitalisering: 

Cumulus en Inwonercloud, Zaakgericht werken en 

Meldingen Openbare Ruimte 

 21.00 

BEELD 
raadsvoorstel Vaststellen herziening 

bedrijventerrein Breeveld en bestemmingsplan 

herontwikkeling Den Oudsten 

De Weger 

Becht 

Bolderdijk 

De Weger 

    22.00 

BEELD raadsvoorstel vaststelling meerjarenperspectief 

grondbedrijf 2018 (MPG 2018), bijlage 

jaarschijven en kredietaanvraag 2018-2019 Bolderdijk 

    
23.00 

23.30 

DEBAT 
Raadsvoorstel Bestuursrapportage (?) 

Bolderdijk 
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D. Doorkijk t/m januari 2019 

 

 

13 december Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek 
thema 

bijeenkomst 

raadsvoorstel ambitiedocument 

Snellerpoort 
DEBAT 

ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater 

(n.a.v. RIB) 
BEELD 

raadsinformatiebrief Energietransitie en 

Schilderskwartier 
BEELD 

  

raadsvoorstel vaststelling MPG 2018 

bijlage jaarschijven en kredietaanvraag 

2018-2019 

DEBAT 

  

raadsvoorstel vaststellen herziening 

bedrijventerrein Breeveld en 

bestemmingsplan herontwikkeling Den 

Oudsten 

DEBAT 

 

19 december Raadsvergadering   

raadsvoorstel ambitiedocument Snellerpoort BESLUIT 

raadsvoorstel vaststellen herziening 

bedrijventerrein Breeveld en bestemmingsplan 

herontwikkeling Den Oudsten 

BESLUIT 

raadsvoorstel vaststelling MPG 2018 bijlage 

jaarschijven en kredietaanvraag 2018-2019 
BESLUIT 

 

  

6 december Raadsvergadering   

raadsvoorstel Bestuursrapportage (?) BESLUIT 

raadsvoorstel Belastingverordeningen (?) 
BESLUIT 

hamerstuk 
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10 januari Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

Facturatie Sociaal Domein 
thema 

bijeenkomst 
Jaargesprek Wonen BEELD 

  De Voortuin van Woerden 
thema 

bijeenkomst 

  De Poort van Woerden 
thema 

bijeenkomst 

 

17 januari Raadsvergadering   

  

 

24 januari Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

themabijeenkomst merkenbeleid Woerden 
thema 

bijeenkomst 

Vijfradenconferentie Lopikerwaard m.b.t. 

ambitiedocument 

thema 

bijeenkomst 

  

  

 

31 januari Raadsvergadering   

  

 


