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M. Jansen &A. van Schie I o.l.v. Danielle Rįjnders 

Wethouder Becht 

Tel.nr. 8416 

E-mailadres rijnders.d@woerden.nl 

Onderwerp: 

Lange Termijn Agenda (hierna LTA) Opschoonactie 

Kennisnemen van: 

De wijzigingen van de LTA 

Inleiding: 

In de afgelopen periode is de Lange Termijn Agenda (LTA) vol gelopen met verschillende acties. Nu er een 
nieuw coalitieakkoord ligt zijn enkele acties niet langer relevant. Daarom is de wens uitgesproken door 
onder andere de griffie om kritisch naar de LTA als geheel te kijken en deze op te schonen. Dit opschonen 
dient het doel om de acties op de LTA te herijken op basis van het nieuwe coalitieakkoord en het 
uitvoerbaar maken van de acties door de ambtelijk organisatie beter inzicht te verschaffen in openstaande 
acties van de LTA. 

Daarnaast is doel om zo snel mogelijk met een geüpdatete Lange Termijn Agenda te starten. 
Indien er een onderwerp geheel overbodig is geworden en verwijderd zal worden van de LTA is daarvoor 
een motivatie geformuleerd. Ook de statuswijzigingen zijn bijgehouden en de aanpassingen van de termijn 
waarin het besproken wordt in de Raad zijn gemotiveerd. In de bijlage is een tabel bijgesloten met daarin 
alle aanpassingen. 

Kernboodschap: 

Naar aanleiding van de wens om na een nieuwe coalitie met een schone LTA te beginnen is een 
opschoonactie gestart. Alle actiehouders zijn benaderd en de resultaten zijn verwerkt in een tabel en in een 
nieuwe versie van de LTA. Middels deze RIB wordt de Raad geïnformeerd over de herziene LTA. 

Financiën: 

n.v.t. 
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Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

18.018998: Wijzigingen van de LTA (tabel) 

De burge ster, 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA V 
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Afgehandeld / Overbodig 
 

Nr. Onderwerp Argument 
P-010  Beleidskader voor straatverlichting + lichtplan 

Binnenstad 
Keuzenotitie openbare verlichting is door de agendacommissie vorig jaar december niet 
geagendeerd daardoor kon het beleidsplan niet afgerond worden. Nu is dit inmiddels 
achterhaald door de bewegingen van de Taskforce Openbare ruimte. Mocht het nodig zijn dat 
er een beleidsplan OVL komt dan kan dit uiterlijk volgend jaar worden opgesteld. 
 

B-036  Start van de inhaalslag (door aannemer) op het areaal 
lichtmasten en armaturen 

Stand van zaken m.b.t. het vervangen van de lichtmasten en armaturen is de Raad 
geïnformeerd middels een RIB (17R.00806). Een overzicht wat er vervangen wordt de 
komende jaren is in te zien in het MOP (Meer jarig onderhoud projecten)  
 

M- 069  Motie Beleid ontwikkelen voor tijdige signalering en 
begeleiding KOPP kinderen 
 

Dit is inmiddels opgenomen  in bestaand beleid en vergt derhalve geen actie meer 

P-075 &  
B-020  

Kaders vestiging crematorium & 
Locatieonderzoek crematorium conform Raadsmotie 
en gesprekken met de fracties  

De gemeente gaat geen actieve rol spelen in de realisatie van een crematorium.  Een 
ondernemer kan een haalbaarheidsverzoek indienen, die we vervolgens net als alle ander 
soortige plannen beoordelen. Het college zal dan ook geen voorstel of kaders aan de Raad 
aanbieden voor de realisatie van een crematorium. De punten zijn dus door het coalitieakkoord 
achterhaald geworden.  
 

T-290 Onderzoek milieu-effecten 130 km/u A12 & 
Ontwikkeling luchtkwaliteit 
 

De vragen zijn beantwoord  (18R.00308) 

B-032 Evaluatie MOP 2017 Het MOP 2017 is geëvalueerd en er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen of 
afwijkingen geconstateerd.  De aandachtspunten worden meegenomen in  het MOP 2019-
2022.  De actie is dus voltooid. 
 

B-009 Uitvoering Pilot JGGZ: gesprekken huisartsen De Raad is geïnformeerd over de voortgang van het aanstellen van praktijkondersteuners 
(POH) GGZ gericht op jeugd bij huisartsen (18R.00497) 
 

P-120 Terugkoppeling wensen en bedenkingen toetreding 
ICT-Coöperatie 

Er is een collegevoorstel geweest tot het definitief toetreden tot de ICT coöperatie (18A.00608). 
N.a.v. dit collegevoorstel is een rib opgesteld met daarin een terugkoppeling, hierop ziet het 
onderwerp van de LTA (18R.00460). De actie is dus voltooid. 
 



B-013 Zienswijze Meerjarenbegroting Ferm Werk Afgehandeld middels Raadsvoorstel  (18R.00311)  
 

M-061 Motie Participatie en Ferm Werk 
 

De Raad heeft met het voorstel van wethouder Becht ingestemd: de nota Participatie en Ferm 
Werk wordt in de zomer bijgesteld en is in september behandeld in de Raad. 
 

B-022 Scholenprogramma 2018-2019 Milieueducatie is verwerkt in de doelenboom van de begroting 2019.  
 

B-004 Ondersteunen van provinciaal project glasvezel in 
buitengebied 

De genoemde stukken zijn aan de gemeenteraad aangeleverd (18A.00222). Hierover is door 
de Raad een besluit genomen. Het traject komt nu in een uitvoeringsfase terecht en er is geen 
bestuurlijke dan wel politieke besluitvorming meer nodig.  
 

M-068 Motie Locaties woningbouw Kamerik Afgehandeld middels RIB (18R.00453). 
 

M-037  Vermindering valongevallen ouderen 
 

Raad is reeds geïnformeerd middels een RIB (18R.00397).  

T-381  Binnenstadsvisie  De binnenstadsvisie is vertaald in een Beleidskader binnenstad. Het Raadsvoorstel is in 
procedure. 
 

M-071  Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden 
 
 

In juni zijn er reeds 2 RIB’s  (18R.00375 en 18R.00392 ) naar de Raad verstuurd met 
antwoorden op hun vragen over huisartsenzorg. Indien er zich nieuwe ontwikkelingen 
voordoen, wordt de Raad geïnformeerd.  
 

T-371  Verkeersdoorstroming Woerden-West 
 

Is afgerond middels een Raadsvoorstel.  

P-119  Jaarlijkse herijking actieplannen duurzaamheid In de begroting wordt de herijking van de opgave duurzaamheid en de LTA op hoofdlijnen 
gemaakt.  
 

B-042   De onderwijsvisie van Woerden 
 

De onderwijsvisie is verwerkt in de programmabegroting.  
  

M-070  Motie gesprek provincie inzake financiële bijdrage 
verkeersmaatregelen 
 

 

P-040  Jaargesprek Wonen 
 

De Jaarbrief Wonen is onderweg naar de Raad.  
 

M-60 Oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen Er is een beantwoording van motie M-60 en M-032 onderweg naar het college.  
 

B-018 Uitbrengen van een bestuursrapportage Bestuursrapportage is aangeleverd. Idem voor P-117. 
 



B-023 Vierjarig project ‘groen doet goed’ Er komt een gesprek met de nieuwe portefeuillehouders over hoe zij milieueducatie willen en 
dan komen er ook afspraken over wie waarover wordt geïnformeerd.  
 

P-116 Programmabegroting 2019-2022 Is onderweg naar de Raad voor bespreking in oktober.  
 

B-017 
 

Verlenging contract accountant Is reeds besproken in de Raad.  

 

  



Gewijzigd 
 

Nr. Onderwerp Argument 
P-123  Nieuwe inzamelen: evaluatie eerste jaar Termijn aanpassen: maart 2019 

Tijdens het opstellen van de evaluatie bleek er meer te spelen op het gebied van 
afvalinzameling, en bleek een opsomming van de resultaten niet voldoende om de nieuwe 
Raad mee te nemen in het geheel. Daarnaast zal de evaluatie gebruikt worden om te kijken 
naar de slinkende afvalstoffenheffing waardoor in 2020 mogelijk onvoldoende inkomsten 
gegenereerd zijn om afvalinzameling te kunnen betalen. 
 

T-271  Uitgifte kavels van Kempensingel Termijn aanpassen: maart 2019 
 De planvorming van de stichting Landgoed Bredius heeft nog onvoldoende opgeleverd. Door 
conflicterende belangen binnen de externe projectgroep heeft de stichting nog geen plan 
opgeleverd.  
 

P-016  Beleids- en beheerplan begraafplaatsen 
  

Termijn aanpassen: november 2018 RIB en mei 2019 afronding beleidsplan 
Door wijziging van het college is er bijstelling en extra onderzoek t.b.v. van het plan 
noodzakelijk is. Om de Raad een goed beeld te geven van het vervolgproces en de planning 
tot aan de afronding wordt er een RIB voorbereid die in november 2018 aan de Raad zal 
worden aangeboden. Prognose voor de afronding van het beleidsplan is eind Q2 van 2019. 
Beleidsplan zal middels voorstel worden aangeboden aan de Raad.  
 

B-019  Beheerplan ‘Begraven en cremeren in de gemeente 
Woerden’, op basis van (het nog in 2017 door de Raad 
vast te stellen) beleidsplan. 

Termijn aanpassen: maart 2019 
Na vaststelling van het beleidsplan kan het beheerplan worden opgemaakt. Dit zal in Q1 van 
2019 worden afgerond. Het vaststellen van het beheerplan is een collegebevoegdheid, daarom 
zal de Raad middels een RIB worden geïnformeerd.  
 

B-025  Financiële afronding Bravo 6 en 8 Termijn aanpassen: december 2018  
Projectleider werkt met afdeling financiën en provincie aan 'eindafrekening'. Doel is eind 2018 
deze via een RIB aan de Raad te presenteren. 
 

B-030  Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, 
mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het 
aanbod 
 

Termijn aanpassen: maart 2019 
Er is een start gemaakt met het communicatieplan, een RIB hierover zal komen  in Q1 2019.  

P-037  Planvorming Exercitieveld Termijn aanpassen: maart 2019  
RIB is in de maak, maar om tot een volledige en goede RIB te komen is er meer tijd nodig. De 



ontvangen rapportage vroeg om nader onderzoek en intern overleg.  
 

B-010  Eenduidige Normatiek Single Information Audit 
(ENSIA) 

Termijn aanpassen: november 2018  
I.v.m. voorrang op  de  inrichting van GRC-tool (verwerkingsregister e.d.)  is het jaarverslag 
nog niet in definitieve fase in procedure gebracht.  
 

T-348  Uitwerking kaders visie Middelland Termijn aanpassen: maart 2019 
Verwacht wordt om in december de Raad  een voorstel te doen en een besluit te laten nemen 
over de gebiedsdoelen/spelregels. 
 

B-033  MOP 2019, mede o.b.v. participatietraject 
 

Termijn aanpassen: november 2018  
In november 2018 gaat het MOP 2019-2022 ter info naar Raad als onderlegger voor de 
begroting. 
 

P-034  Beheerplannen groenblauw, wegen, gladheid en 
verlichting 
 

Termijn aanpassen: december 2018 
De taskforce is inmiddels afgerond, de coalitie heeft keuzes gemaakt  met betrekking tot 
beheer openbare ruimte. Beheerplannen krijgen een update naar na aanstelling nieuw college. 
Na het gereed komen van de update kunnen de definitieve beheerplannen vastgesteld worden 
en samen met een RIB naar de Raad. 
 

B-035  Per project de communicatie en participatie verzorgen. 
In 2018 voeren we een verbeterslag uit: 
participatietrajecten en inwonersavonden worden 
opnieuw vormgegeven aan de hand van pilots uit 
2017. 

Termijn aanpassen: april 2019  
Na het uitdenken van een nieuwe vormgeving van het participatietraject wordt er dit jaar 
gestart met een eerste pilot, de reconstructie van de De Eem en de Zaan in Woerden.  
Na afronding van het participatietraject wordt middels een rapportage het college/de Raad op 
de hoogte gebracht van conclusies, waarschijnlijk in het voorjaar 2019 
 

B-039  Aanpak van snoeproutes d.m.v. acties die jongeren 
bewust maken van hun gedrag m.b.t. het weggooien 
van afval 

Termijn behouden op december 2018.  
Er is een snoeproute aangepakt d.m.v. een pilot. Communicatie daarover ondermijnt het effect 
ervan, daarom zal ook pas gecommuniceerd worden nadat de pilot is geëvalueerd. 
 

P-092  Verkeersontsluiting kassengebied Harmelerwaard Termijn aanpassen: maart 2019 
In RIB 18R.00035 is de stand van zaken weergegeven, wanneer er meer informatie bekend is 
over grondverwerving en het tracé zal er een nieuwe RIB naar de Raad gestuurd worden.  
 

T-353  Openstaande vraag: terugkoppeling ondertekening 
Klimaatverbond 2015 
 

Termijn wijzigen: maart 2019 

T-372  Renovatie stadhuis Termijn aanpassen: april 2019 



Deel 1 van de evaluatie is in week 47 van 2017 ingelost. De eindevaluatie (deel 2) zal volgen 
wanneer het nieuwe gemeentehuis gereed is, en volgt dus in de loop van 2019.  
 

T-380  Evaluatie honden uitloopveldje Termijn aanpassen: april 2019 
In het voorjaar van 2019 wordt het laatste veldje gerealiseerd. Hierna volgt een korte evaluatie 
in de vorm van een RIB. 
 

P-109  Motie tarieven buitensport: bespreekstuk 
harmonisatiemodel 

Termijn aanpassen: april 2020 
Komend jaar wordt er naar de onderlinge verhouding van de gebruikerstarieven gekeken, maar 
in totaal worden ze niet hoger. Komend jaar komen we tot een model zodat we om kunnen 
gaan met eventuele nadelige gevolgen van de aanpassing van de btw regeling. Tot 2021 staat 
er geen vervanging van kunstgrasvelden in de planning. Er zal in Q2 van 2020 een besluit 
genomen worden over de norm voor het toe te passen infill-materiaal.  
 

M-059 Pilot parkeren: verlenging pilot, uitkomsten en 
evaluatie 

Termijn aanpassen: december 2018 
Het college heeft aangegeven dat de resultaten van de evaluatie worden verwerkt in het 
nieuwe parkeerbeleid. Tot die tijd blijft de pilotsituatie van kracht. Via een RIB worden de 
resultaten binnenkort toegestuurd. 
 

B-021 
 

Afvalvrije scholen Termijn aanpassen: maart 2019 
Wegens een vertrekkende medewerker is hier meer tijd voor nodig.  
 

B-026 Cultuur in het Sociaal Domein en vice versa Termijn aanpassen: februari 2019 
Met wethouder Becht is afgesproken dat de Raad niet via een RIB wordt geïnformeerd maar 
dat dit via een informatiebijeenkomst gaat plaatsvinden. Hiervoor moet nog, i.o.m. griffie, een 
geschikte datum gevonden worden. 
 

B-029 Uitvoeren communicatieplan Termijn aanpassen: december 2018 
Op dit moment wordt het communicatieplan dat begin 2017 is vastgesteld, uitgevoerd volgens 
planning. Vanwege de op handen zijnde veranderingen in het sociaal domein en daarmee 
WoerdenWijzer komt er een nieuw communicatieplan voor de komende periode, dat aansluit 
bij de recente ontwikkelingen.  
Verder is het de bedoeling dat de raad eind dit jaar wordt bijgepraat over de ontwikkeling van 
Inwonercloud en Cumulus. De nieuwe website en de sociale kaart komen hier in terug.  
 

P-133 Ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater Termijn aanpassen: oktober 2018 
De RIB is reeds besproken in het college en zal na enkele wijzigingen worden doorgestuurd 
naar de Raad.  
 



B-024  Herontwikkeling vrijkomende scholenlocaties Kamerik Termijn aanpassen: december 2018 
Op 17 oktober is er een informatieavond ingepland. 
 

P-132 Stand van zaken evaluatie betalen voor bouw- en 
sloopafval 
 

Termijn aanpassen: december 2018 
De vragen worden op korte termijn beantwoord, indien een RIB gewenst is kan deze in 
december worden aangeleverd.  
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