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aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie  

datum 28 augustus 2018 

onderwerp Agendavoorbereiding 30 augustus 2018 
 

 

A. Mededelingen / actualiteiten 

1. Voorstel actualisering Lange Termijnagenda vanuit college 

 

B. Terugblik 

1. Politieke avond 28 juni (sessie Debat) 

2. Raadsvergadering 28 juni (sessie Besluit) 

3. Extra bijeenkomst Ferm Werk 5 juli (op locatie) 

 

C. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
verzoek college - presentatie uitkomsten onderzoek opgroeien in Woerden (11-23 jaar) door 

Stichting Alexander (zie hieronder) 
geannuleerd door college 

2 
verzoek college - op besluitvorming voorbereidende themabijeenkomst Omgevingswet, 

gezamenlijk met Oudewater (zie hieronder) 
Politieke Avond 27 september (BEELD) 

3 
verzoek college - proces energietransitie Woerden, i.r.t. tot raadsinformatiebrieven 

(subsidieaanvraag en update) (toelichting ter vergadering) 
Bijzondere Avond 6 september 

4 verzoek college – kennismaking Sociaal Beleid Bijzondere Avond 6 september 

5 raadsinformatiebrief (18R.00477) gespreksnotitie participatie Politieke Avond 13 september (BEELD) 

6 raadsvoorstel (18R.00401) Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 Politieke Avond 13 september (BEELD) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2018/28-juni/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2018/28-juni/20:45
https://gemeenteraad.woerden.nl/Evenement/2018/07/05/Raadsinformatiebijeenkomst-Ferm-Werk-3
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsinformatiebrief-18r-00432-besluitvormingsproces-alternatieve-warmtevoorziening-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsinformatiebrief-18r-00437-update-subsidieaanvraag-alternatieve-warmtevoorziening-schilderskwartier.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsinformatiebrief-18r-00477-gespreksnotitie-participatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsvoorstel-18r-00401-integraal-veiligheidsplan-2019-2022.pdf
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7 raadsvoorstel (18R.00459) vaststelling bestemmingsplan Lidl - Iepenlaan Politieke Avond 13 september (BEELD) 

8 raadsvoorstel (18R.00474) Beleidskader Binnenstad 2018-2022 Politieke Avond 13 september (BEELD) 

9 
raadsvoorstel aanwijzing accountant (volgt na advies auditcommissie uiterlijk op 11 

september) 
raadsvergadering 20 september 

10 
raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige Organisatie en Financiering 

Onderwijshuisvesting (HEVO-traject) (voorstel woensdag 29 augustus op DLIS) 
Politieke Avond 13 september (BEELD) 

11 agenderingsverzoek (Coby Franken en Rianne Vrolijk) - teckelfokkerijen Politieke Avond 13 september (BEELD) 

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsvoorstel-18r-00459-vaststelling-bestemmingsplan-lidl-iepenlaan.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2018/30-augustus/19:15/raadsvoorstel-18r-00474-beleidskader-binnenstad-woerden-2018-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/18r-00435-rv-toekomstbestendige-organisatie-en-financiering-onderwijshuisvesting-hevo-traject-merged.pdf
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Ad 1 – annulering bijeenkomst jongerenparticipatie 

In verband met een lopende interne discussie over de opzet van de jeugdconferentie (waar het onderzoek van Stichting Alexander en 
jongerenparticipatie wordt besproken) en de behoefte aan een betere aansluiting met de leefwereld van de jongeren is besloten om de conferentie op 
te schorten en los te koppelen van de politieke avond. De precieze invulling van het programma en nieuwe datum voor de jeugdconferentie wordt 
momenteel besproken. Indien hier meer duidelijkheid over is, zal de raad worden geïnformeerd en uitgenodigd.  

Ad 2 – Omgevingswet 

De Omgevingswet wordt in 2021 ingevoerd. Dat lijkt ver weg, maar de omvang van deze opgave vraagt de komende bestuursperiode aandacht van 
de raad, dus is het voorstel tijdig te starten met de voorbereidingen. Raadsleden krijgen diverse bestuurlijke keuzes voorgelegd, maar hebben ook 
een rol in het vormgeven van een goede rolverdeling tussen overheid en samenleving (en afgeleid daarvan tussen raad en college).  
 

De keuzes en besluiten, gericht op de fysieke leefomgeving, die de komende bestuursperiode op de raadstafel komen, hebben relatie met de 
ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Daarbij is er op 11 oktober 2018 een avond belegd waarin de raden van Oudewater, Woerden, Montfoort, 
IJsselstein en Lopik bijeenkomen om te praten over een aantal regionale thema’s als energie, klimaat en toerisme en recreatie. Besproken wordt of 
en zo ja welke (eventueel gezamenlijke) ambities de raden voor deze thema’s hebben.  
 

Omdat zowel de raad van Woerden als van Oudewater hierover gaan nadenken, dat beide gemeenten vanuit het rijk de regelgeving voor de 
beleidsthema’s bodem, geluid, trillingen, externe veiligheid, licht en lucht mogen inkleuren en ook beide gemeenten over een Omgevingsvisie en 
Omgevingsplan moeten beschikken (m.a.w. veel dezelfde vraagstukken zullen tegenkomen) en moeten zorgdragen voor de uitvoering in 2021 (die 
naast bestuurlijke voorbereiding ook organisatorische voorbereiding vraagt) is een werksessie over de Omgevingswet op korte termijn van belang. 
Daarbij is het goed betrokken te zijn bij de opgave Omgevingswet en de raadsleden van beide gemeenten elkaar, vanuit partnerschap, kunnen 
ontmoeten.  
 

Invulling van deze avond (informatief en interactief) zou kunnen zijn: 
1. De Omgevingswet – bezien vanuit de inwoner 
2. De bestuurlijke opgave van de komende jaren en de eerste stappen  
3. Een casus (waarin raadsleden ervaren wat er aan beleid en regelgeving ligt en wat dit van hen (en anderen) vraagt de komende jaren.  
4. Het vervolgproces en te nemen bestuurlijke besluiten op hoofdlijnen 
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D. Vaststellen voorlopige agenda’s 

Bijzondere Avond 6 september 

 
Politieke Avond 13 september 

 

  

 SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur   SESSIE 2 cluster omgeving en financiën  

20.00 - 

21.00 

Kennismaking met team beleid Sociaal Domein:  

- Inleiding: transformatie en veranderde verhoudingen 

- Beleidsonderwerpen in de netwerk-carrousel 

- Plenaire Verdiepingsslag over een “groot” onderwerp uit de 

opgaveteams 

 
20.00 - 

21.00 
Proces Energietransitie Woerden 

21.00 - 

22.00 
Experience sociaal beleid & plenaire terugkoppeling    

 SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur   SESSIE 2 cluster omgeving en financiën 

20.00 

BEELD 
raadsvoorstel (18R.00401) integraal 

veiligheidsplan 2019-2022 
 

20.00 

BEELD 

raadsvoorstel (18R.00474) Beleidskader 

Binnenstad 2018-2022 

Molkenboer 

21.00 

BEELD 

Teckelfokkerijen  Becht 

Bolderdijk 

21.30 

BEELD  raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige 

Organisatie en Financiering Onderwijshuisvesting 

(HEVO-traject) 

 
21.30 

22.30 

BEELD 
raadsvoorstel (18R.00459) vaststelling 

bestemmingsplan Lidl - Iepenlaan 
Becht De Weger 

22.30 

23.30 

BEELD 
raadsinformatiebrief (18R.00477) gespreksnotitie 

participatie 
  

Becht 
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Raadsvergadering 20 september (na afloop vergadering presidium) 

 

Politieke Avond 27 september  

 

Bijzondere Avond dinsdag 2 oktober 

 
  

BESLUIT 
raadsvoorstel aanwijzing accountant (volgt na advies 

auditcommissie uiterlijk 11 september) 
 

 SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur   SESSIE 2 cluster omgeving en financiën 

20.00 

DEBAT 
raadsinformatiebrief (18R.00477) gespreksnotitie 

participatie 
 20.00 

BEELD 
themabijeenkomst Omgevingswet 

(gezamenlijke bijeenkomst met raad Oudewater) 
Becht De Weger 

… 

DEBAT raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige 

Organisatie en Financiering Onderwijshuisvesting 

(HEVO-traject) 

 21.30 

DEBAT 
raadsvoorstel (18R.00459) vaststelling 

bestemmingsplan Lidl - Iepenlaan  
Becht De Weger 

… 

DEBAT 
raadsvoorstel (18r.00401) integraal 

veiligheidsplan 2019-2022 
 … 

DEBAT 

raadsvoorstel Binnenstadsvisie 

Molkenboer Becht 

BEELD 

begroting 
Begrotingscarrousel (programma volgt)  
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Raadsvergadering 4 oktober  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BESLUIT 
raadsvoorstel (18R.00435) Toekomstbestendige Organisatie en 

Financiering Onderwijshuisvesting (HEVO-traject) 
 

BESLUIT raadsvoorstel (18R.00401) integraal veiligheidsplan 2019-2022  

BESLUIT raadsvoorstel Binnenstadsvisie  

BESLUIT 
raadsvoorstel (18R.00459) vaststelling bestemmingsplan Lidl - 

Iepenlaan 
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E. Doorkijk 
 

11 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

  

 

18 oktober POLITIEKE AVOND   

Het Beeld 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

1 november BEGROTINGSRAAD   

Het Debat Het Besluit 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

8 november RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

Meerjarenbegroting 2019-2022 

 

15 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

  

 

8 november RAADSVERGADERING   

Het Besluit 
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15 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

  

 

22 november RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 

29 november POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

onder voorbehoud: themabijeenkomst Cumulus en 

Inwonercloud 
 

 

6 december RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 

13 december POLITIEKE AVOND   

Het Beeld Het Debat 

onder voorbehoud : Woondebat  

 

19 december RAADSVERGADERING   

Het Besluit 

 

 


