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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie  

datum 16 oktober 2018 

onderwerp Agendavoorbereiding 18 oktober 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 

 Procesafspraken planning moties en amendementen begrotingsraad 

Betreft de vraag of het nodig is om een proces af te spreken voor het delen van moties en amendementen voorafgaand aan de begrotingsraad 

van 1 november.  

 

B. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 Raadsvoorstel (18R.00647) kadernota ODRU 2018 (nog te ontvangen) Raadsvergadering 8 november (hamerstuk) 

2 Energietransitie (o.a. motie duurzaamheid en nog te ontvangen RIB energietransitie)  Politieke Avond 29 november (Beeld) 

3 
verzoek college - themabijeenkomst Staat van Cultuur in Woerden en een vooruitblik  op het 

participatieproces herijking cultuurvisie 2019 
Politieke Avond 15 november (Beeld) 

4 
na Politieke Avond 11-10: afwijkend behandeladvies raadsvoorstel bestemmingsplan 

functiewijziging Hazelaarstraat 
Raadsvergadering 8 november (Debat en Besluit) 

5 
na Politieke Avond 11-10: afwijkend behandeladvies raadsvoorstel Bestuursrapportage 

2018 

Politieke Avond 15 november (Beeld) 

Raadsvergadering 22 november (Debat en Besluit) 

6 
na Politieke Avond 11-10: afwijkend behandeladvies raadsvoorstel verkeersmaatregelen 

Woerden-West 
Raadsvergadering 8 november (Debat en Besluit) 

7 
na Politieke Avond 11-10: afwijkend behandeladvies raadsvoorstel besteding gereserveerd 

middelen Volkshuisvesting 
Raadsvergadering 8 november (Debat en Besluit) 
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8 
Raadsvoorstel Meerjarenperspectief grondbedrijf 2018 (MPG 2018) (volgt in de week van 29 

oktober) 

Politieke Avond 15 november + deskundige 

uitnodigen voor uitleg 

9 Vijfradenconferentie Lopikerwaard ambitiedocument Energietransitie en Klimaat Politieke Avond 24 januari 

 

 
 

  

Ad 3 - Presentatie over de staat van Cultuur in Woerden en een vooruitblik  op het participatieproces voor de herijking van de cultuurvisie in 2019 

Graag betrekken we de raad bij het volgende. In 2019 loopt de cultuurvisie in Woerden af. Deze visie ‘De creatieve stad’ is destijds opgesteld door de 

grote culturele instellingen zelf en met grote waardering omarmd door de gemeente. Het heeft er toe geleid dat er een nog rijker cultureel aanbod in 

Woerden en de kleine kernen is, waarbij intensiever wordt samengewerkt om tot  mooiere evenementen te komen voor een zo breed mogelijk 

publiek.  

 

Op dit moment zijn we de voorbereidingen aan  het treffen voor een participatieproces om tot een herijking van de cultuurvisie te komen. Daar willen 

we u graag bij betrekken. Belangrijk aandachtspunt zal zijn hoe we in de toekomst de bibliotheek verbinden met het sociaaldomein, en daarnaast de 

manier waarop we cultuur, cultuureducatie en erfgoed laten bijdragen aan talentontwikkeling en een vitale stad met een sterke eigen identiteit. 

Kortom: de waarde van cultuur in het sociaal domein,  naast alle creativiteit, levendigheid en cultureel plezier in stad en wijk. Hiertoe willen we graag 

een korte presentatie geven op 15 november a.s., waarin kort toegelicht wordt wat de staat van cultuurbeleid  is, welke perspectieven of we willen 

gaan uitwerken in 2019 en  we u laten zien op welke momenten in het proces raadsleden vanuit hun rol mee kunnen doen om tot een gedragen 

cultuurvisie te komen. 
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C. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

Raadsvergadering 8 november 

 
Politieke Avond 15 november 

 

 

  

DEBAT + 

BESLUIT 
Raadsvoorstel verkeersmaatregelen Woerden-West   

DEBAT + 

BESLUIT 
Raadsvoorstel bestemmingsplan functiewijziging Hazelaarstraat   

DEBAT + 

BESLUIT 
Raadsvoorstel besteding middelen Volkshuisvesting 

 

 

BESLUIT 

hamerstuk 
Raadsvoorstel (18R.00647) kadernota ODRU 2018  

 
SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur 

voorzitter: Coby Franken 
  

SESSIE 2 cluster omgeving en financiën 

voorzitter: Toos van Soest 

20.00 

21.30 

BEELD 

Introductie organisaties aangesloten bij het 

Netwerk Informele Zorg 

 20.00 

BEELD 

Raadsvoorstel Bestuursrapportage 

De Weger 

Bolderdijk 

 20.50 

BEELD 

Themabijeenkomst  update beleidskader horeca 

Becht 

21.35 

BEELD Themabijeenkomst  

 koerswijziging Sociaal Domein 

 verbinding Cultuur & Sociaal Domein 

 21.35 

BEELD 

Raadsvoorstel Vaststelling MPG 2018 (+ uitleg) 
Becht 

De Weger 
Bolderdijk 
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D. Doorkijk t/m januari 2019 

 

22 november Raadsvergadering   

raadsvoorstel Bestuursrapportage DEBAT + BESLUIT 

na afloop vergadering Presidium 

 

29 november Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

kennismaking directeur GGD  BEELD 
raadsvoorstel aanpassing kaders 

Snellerpoort 
BEELD 

Themabijeenkomst stand van zaken Cumulus en 

Inwonercloud, zaakgericht werken en Meldingen 

Openbare Ruimte 

BEELD Energietransitie BEELD 

    

 

 

13 december Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

themabijeenkomst onafhankelijke 

onderzoeksjournalistiek 
BEELD 

raadsvoorstel aanpassing kaders 

Snellerpoort 
DEBAT 

    

    

 

19 december Raadsvergadering   

raadsvoorstel aanpassing kaders Snellerpoort BESLUIT 

 

  

6 december Raadsvergadering   

 BESLUIT 
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10 januari Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

  Jaargesprek Wonen BEELD 

    

    

 

17 januari Raadsvergadering   

  

 

24 januari Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

  Vijfradenconferentie Lopikerwaard 

  

  

 

31 januari Raadsvergadering   

  

 


