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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie  

datum 21 september 2018 

onderwerp Agendavoorbereiding 27 september 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 

1. Terugblik Politieke Avond 13 september en raadsvergadering 20 september (verzoek Coby) 

 Planning van beeld en debat bij de parallelsessies 

 Inschatting bestemmingsplan Lidl-Iepenlaan als hamerstuk 

2. Druk op agenda’s door verzoeken themabijeenkomsten 

De griffie en agendacommissie ontvangen met grote regelmaat verzoeken vanuit het college om de raad te informeren over een actueel of belangrijk 

onderwerp, zonder dat er direct een uitspraak wordt gevraagd van de raad. Voorbeelden van deze week alleen al zijn ‘zaakgericht werken’, 

‘koerswijziging Sociaal Domein’ en ‘ontwikkelingen ambtelijke organisatie’. Er is een grote behoefte om de raad op de hoogte te houden of te 

klankborden (bestuurlijk sonderen). Dit leidt ertoe dat de druk op de agenda’s van de Politieke Avonden groeit en de ruimte voor de behandeling van 

raadsvoorstellen –de core-business van de raad- beperkt wordt. De vraag aan de agendacommissie is om een heldere lijn af te spreken voor de 

behandeling van agendaverzoeken voor themabijeenkomsten.  

3. Memo opschoonactie LTA (wordt bij ontvangst woensdag/donderdag direct toegevoegd aan de stukken op het RIS) 

 

B. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 raadsvoorstel (18R.00583) bestuursrapportage 2018 Politieke Avond 11 oktober 

2 raadsvoorstel (18R.00564) begroting gemeente Woerden 2019 

conform afgesproken procedure behandelen op 2 

oktober (begrotingscarrousel), 10 oktober 

(auditcommissie), 18 oktober (Het Beeld) en 1 

november (begrotingsraad) 

3 
themabijeenkomst onafhankelijke onderzoeksjournalistiek  

(in voorbereiding door raadslid De Mooij i.s.m. de griffie) 

Politieke Avond 13 december (onder voorbehoud 

van beschikbaarheid sprekers) 

4 motie slim kiezen voor duurzaamheid nader te bespreken 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:15/raadsvoorstel-18r-00583-bestuursrapportage-2018.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:15/raadsvoorstel-18r-00564-begroting-gemeente-woerden-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:15/motie-slim-kiezen-voor-duurzaamheid-vvd-en-sp-1.pdf
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5 
raadsvoorstel (18R.00539) vaststelling bestemmingsplan functiewijziging Hazelaarstraat 2-16 

(volgt na collegevergadering 25 september) 
Politieke Avond 11 oktober 

6 
vijfradenconferentie Lopikerwaard inzake gezamenlijke opgave bodemdaling, 

klimaatverandering en energietransitie 

Politieke Avond 11 oktober in Lopik  

(19.30 – 21.30 uur) 

7 bijpraten actuele ontwikkelingen ambtelijke organisatie besloten gedeelte raadsvergadering 4 oktober 

8 raadsvoorstel Woerden-West 
Politieke Avond 11 oktober (beeld) 

raadsvergadering 22 november (debat en besluit)  

9 
verzoek college – themabijeenkomst uitwerking koerswijziging Sociaal Domein n.a.v. 

coalitieakkoord (verzoek november) 
 nader te bespreken 

10 behandeling raadsvoorstel Besteding gereserveerde middelen voor Volkshuisvesting 
Politieke Avond 15 november (beeld) 

raadsvergadering 22 november (debat en besluit) 

 

 

Ad 8 – Behandeling raadsvoorstel Woerden-West 

Het raadsvoorstel (18R.00528)  en de raadsinformatiebrief (18R.00530) over Woerden-West worden deze week aan de raad aangeboden. Indien het 

college instemt is het zeer gewenst dat het raadsvoorstel nog in de agendacommissie van 26 september wordt behandeld en wordt geagendeerd 

voor behandeling in de gemeenteraad in oktober. 

 

Bij de ontvangen provinciale fietssubsidies (totaal 1,1 miljoen, waarvan 0,6 miljoen voor Woerden-West en 0,5 miljoen voor de direct daarmee 

samenhangende Kwakelbrug ) geldt de voorwaarde dat het project in de looptijd van de subsidieregeling start (2015-2018) en uiterlijk in 2019 wordt 

opgeleverd. Bij latere besluitvorming dan oktober 2018 is het niet meer mogelijk om deze gestelde termijnen te halen. Zonder de provinciale subsidies 

is het niet mogelijk om de voorgestelde maatregelen te realiseren.  

 

Ook voor de omgeving en de betrokken klankbordgroep, welke al bijna twee jaar intensief betrokken is bij de planvorming, is het gewenst om op korte 

termijn duidelijkheid te krijgen over de maatregelen in Woerden-West. Bij latere besluitvorming lopen we het risico het vertrouwen van de omgeving 

en de klankbordgroep te verliezen.  

 

Er is door het projectteam in de afgelopen maanden ontzettend hard gewerkt aan het voorstel en de bijlagen. Helaas hebben we mede door externe 

omstandigheden niet kunnen voorkomen dat de formele aanlevertermijn voor de agendacommissie nu is overschreden.  Gelet op bovenstaande 

punten hoop ik dat de agendacommissie van deze termijn af kan wijken en het voorstel kan behandelen. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/27-september/19:15/uitnodiging-11-oktober-vijfradenconferentie-lopikerwaard.pdf
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C. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 
Bijzondere Avond dinsdag 2 oktober 

 
  

BEELD Begrotingscarrousel  

Ad 10 – Behandeling raadsvoorstel Besteding gereserveerde middelen voor Volkshuisvesting 

Doel uit het coalitieakkoord te bereiken om 200 tot 300 woningen per jaar op te leveren, waarvan 40 tot 60 sociale huurwoningen en het vlot trekken 

van woningbouwprojecten die anders financieel niet haalbaar zijn. Om de snelheid van de projectontwikkeling erin te houden is het van belang dat de 

besluitvorming vlotter verloopt, dan de 2 maanden doorlooptijd zoals opgenomen in het planningsschema. Op die manier komt er op korte termijn 

duidelijkheid voor de ontwikkelende partijen over de financiële bijdrage voor hun project en kan de projectontwikkeling voor de locaties sneller 

opgepakt kan worden.  

NB: 1 van de partijen heeft 3 december als deadline om te weten of ze de businesscase rond kunnen krijgen en zijn hiervoor afhankelijk van deze 

bijdrage. Als het besluit voor die tijd niet bekend is, loopt die partij het risico dat de koop niet doorgaat en dat de projectontwikkeling niet doorgaat.  

 

Verzoek: planning Beeld op 11 oktober, Debat op 15 november en Besluit op 22 november 

 

Achtergrondinformatie Raadsvoorstel 

In september 2017 heeft de raad ingestemd met een gelabeld gedeelte voor Volkshuisvesting binnen de algemene reserve (17R.00360/ 17R.00361). 

Het doel van de reserve is woningbouwprojecten van de grond te krijgen door middel van incidentele bijdrage.  

Om deze middelen te besteden, is een raadsbesluit nodig. Er is besloten om dat de raad jaarlijks bij de vaststelling van de begroting een besluit 

neemt over de besteding van de gereserveerde middelen. Op het moment dat de stukken voor de begroting aangeleverd moesten worden, waren de 

benodigde bedragen voor de projecten niet bekend. Daarom wordt het voorstel voorgelegd via een apart raadsvoorstel.  

 

Voorgesteld wordt om in totaal €730.000,- beschikbaar te stellen, ten laste van het gelabelde deel voor Volkshuisvesting binnen de Algemene 

Reserve, voor respectievelijk de Reserve gebiedsfonds Middelland, de locatie De Pionier in Zegveld en een bijdrage voor het omzetten van winkels 

naar woningen aan de Hazelaarstraat in Woerden. Dit om het doel uit het coalitieakkoord te bereiken om 200 tot 300 woningen per jaar op te leveren, 

waarvan 40 tot 60 sociale huurwoningen en het vlot trekken van woningbouwprojecten die anders financieel niet haalbaar zijn. 
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Raadsvergadering 4 oktober 

 
 
Politieke Avond 11 oktober  

BESLUIT 
raadsvoorstel Toekomstbestendige Organisatie en Financiering 

Onderwijshuisvesting (HEVO-traject) 
 

BESLUIT raadsvoorstel Beleidskader binnenstad 2018-2022  

BESLUIT raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Tiendweg 3  

besloten  ontwikkelingen ambtelijke organisatie  

 
Plenaire sessie 

voorzitter: Toos van Soest 
  Externe sessie (Lopik) 

20.00 

BEELD 

raadsvoorstel bestuursrapportage 2018  

19.30 

21.30 

BEELD 

vijfradenconferentie Lopikerwaard inzake 

gezamenlijke opgave bodemdaling, 

klimaatverandering en energietransitie 

Bolderdijk 

? 

21.00 

DEBAT 

Raadsvoorstel wijziging bewoning Stadspoort  
Becht en 

De Weger 

21.45 
BEELD 

Raadsvoorstel verkeersmaatregelen Woerden- 

West 

    

Noorthoek     

22.45 

BEELD 
raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan 

functiewijziging Hazelaarstraat 2-16 
  

 

 
De Weger  
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D. Doorkijk 
 

18 oktober Politieke Avond   

Het Beeld 

Meerjarenbegroting 2019-2022 BEELD 

 

1 november Begrotingsraad   

Meerjarenbegroting 2019-2022 DEBAT EN BESLUIT 

 

8 november Raadsvergadering   

raadsvoorstel Wijziging bewoning 

Stadspoort 
BESLUIT 

raadsvoorstel verkeersmaatregelen 

Woerden-West 
DEBAT EN BESLUIT 

 

15 november Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

Presentatie NIO aan raad (1,5 uur) BEELD raadsvoorstel Bestuursrapportage DEBAT 

  

raadsvoorstel vaststelling 

bestemmingsplan functiewijziging 

Hazelaarstraat 2-16 

DEBAT 

  themabijeenkomst horecastructuurvisie BEELD 

  
raadsvoorstel besteding gereserveerde 

middelen voor volkshuisvesting  
BEELD 

 

22 november Raadsvergadering   

raadsvoorstel Bestuursrapportage BESLUIT 

raadsvoorstel vaststelling 

bestemmingsplan functiewijziging 
BESLUIT 
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Hazelaarstraat 2-16 

raadsvoorstel besteding gereserveerde 

middelen voor volkshuisvesting 
DEBAT en BESLUIT 

 

29 november Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

kennismaking directeur GGD  BEELD   

onder voorbehoud: themabijeenkomst Cumulus en 

Inwonercloud, zaakgericht werken, Meldingen 

Openbare Ruimte 

BEELD   

 

 

 

13 december Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

onder voorbehoud: themabijeenkomst 

onafhankelijke onderzoeksjournalistiek 
BEELD   

    

 

19 december Raadsvergadering   

 BESLUIT 

 

10 januari Politieke Avond   

Samenleving & Bestuur Omgeving & Financiën 

  Jaargesprek Wonen BEELD 

    

 

6 december Raadsvergadering   

 BESLUIT 
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17 januari Raadsvergadering   

 BESLUIT 

 


