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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 4 september 2019 

onderwerp agendavoorbereiding 5 september 2019  

 

 

1. Mededelingen 

- optie aanpassing vergaderschema i.v.m. hoeveelheid raadsvoorstellen en verwachting Debat: 

omwisselen raadsvergadering (26-9) en Politieke avond (3 oktober) 

- behandeling begroting in oktober vs. urgente besluitvorming over andere stukken 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
raadsvoorstel (19R.00536) vaststellen bestemmingsplan 
Lindehoeve (Hoofdweg 80 Zegveld) 

Politieke avond 12 september 

2 

verzoek college themabijeenkomst ontwikkelagenda 
binnenstad n.a.v. beleidskader Binnenstad d.d. 4 oktober 
2018. Het college heeft een ontwikkelagenda opgesteld 
samen met de Vestingraad en wenst dit gezamenlijk aan de 
raad te presenteren. 

Bijzondere avond 19 
september 

3 

Gesprek met raad over vertegenwoordiging raad bij 

voorbereiding activiteiten Woerden 650 jaar 

(raadsinformatiebrief) 

Bijzondere avond 19 

september 

4 Jaarlijks overleg POVW & Raad 
Bijzondere avond 19 

september 

5 
raadsvoorstel (19R.00566) onderzoeksvoorstel naar 

stimulering onderzoeksjournalistiek 

Politieke avond 12 september 

(onder voorbehoud van 

wijziging financieel beslispunt) 

6 
raadsvoorstel (19R.00475) wijziging Algemene plaatselijke 

verordening (APV) 

hamerstuk (aandachtspunt: 

leesbaarheid voorstel) 

7 

raadsvoorstel (19R.00597) Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden: ontwerp-jaarrekening 2018 en ontwerp-

programmabegroting 2020 

hamerstuk 

8 raadsvoorstel (19R.00591) Economisch actieplan 2019-2022 Politieke avond 12 september 

9 
raadsvoorstel (19R.00146) benoeming leden Raad van 

Toezicht Minkema College 
hamerstuk 

10 
raadsvoorstel (19R.00481) benoeming lid Raad van Toezicht 

Stichting Klasse 
hamerstuk 

11 
raadsvoorstel (19R.00638) vaststellen woonvisie ‘Woerden 
Woont 2019-2024’ 

Politieke avond 3 oktober 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00536-raadsvoorstel-vaststelling-bestemmingsplan-lindehoeve-hoofdweg-80-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/19r00540-stand-van-zaken-woerden-650-jaar-stadsrechten-juni-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/19r-00566-raadsvoorstel-onderzoeksvoorstel-naar-stimulering-onderzoeksjournalistiek-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00475-wijziging-algemene-plaatselijke-verordening-apv.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00597-recreatieschap-stichtse-groenlanden-ontwerp-jaarrekening-2018-en-ontwerp-programmabegroting-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00591-economisch-actieplan-2019-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00481-benoeming-lid-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00481-benoeming-lid-raad-van-toezicht-stichting-klasse.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00638-vaststellen-woonvisie-woerden-woont-2019-2024.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 12 
raadsvoorstel (19R.00618) startnotitie regionale energie 
strategie 

Politieke avond 12 september 

13 raadsvoorstel (19R.00582) begrotingswijzigingen ODRU hamerstuk 

14 raadsvoorstel (19R.0572) horecabeleidskader Politieke avond 12 september 

15 
raadsvoorstel (19R.00619) beslissing op bezwaarschriften 
tegen vestiging voorkeursrecht (wordt 2 september 
gepubliceerd) 

hamerstuk 

16 Raadsvoorstel (19R.00599) Structuurvisie Middelland Politieke avond 12 september 

17 
Kennismaking nieuwe leden Rekenkamercommissie 
(introductie Rkc voor raadsleden) 

extra avond in het kader van 
de ‘Raadsacademie”  

18 
Themabijeenkomst Financiën Sociaal Domein i.r.t. de 
begroting 2020 (gehele avond i.p.v. uur op Bijzondere avond) 

dinsdag 1 oktober (let op: 
vijfradenconferentie 
Lopikerwaard in Kasteel 
Woerden) 

 
 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00618-startnotitie-regionale-energie-strategie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00582-begrotingswijzigingen-odru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00572-horecabeleidskader.pdf
file://///wilwel/netwerk_ap/Teams/griffie/raadsinformatiesysteem/dropbox%20ingekomen%20stukken/week%2036/x%2019r.00619%20raadsvoorstel%20beslissing%20op%20bezwaarschriften%20tegen%20vestiging%20voorkeursrecht%20voortuin%20ii,%20putkop%20iii%20en%20burg.%20van%20zwietenweg.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/05-september/19:00/raadsvoorstel-19r-00599-vaststellen-structuurvisie-middelland-noord.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

 Politieke avond 12 september  

 sessie 1 samenleving en bestuur voorzitter Coby Franken raadszaal 

20.00 raadsvoorstel Onderzoeksvoorstel naar stimulering 

onderzoeksjournalistiek 

beeld Molkenboer 

21.00 raadsvoorstel Horecabeleidskader beeld Becht 

22.00 

23.00 

raadsvoorstel Economisch actieplan 2019-2022 beeld Becht 

Noorthoek 

 sessie 2 omgeving voorzitter Toos van Soest  commissiekamer 

20.00 raadsvoorstel Structuurvisie Middelland beeld Noorthoek 

21.10 raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Lindehoeve (Hoofdweg 

80 Zegveld) 

beeld De Weger 

22.05 

23.15 

raadsvoorstel Startnotitie regionale energie strategie beeld De Weger 

 

 Bijzondere avond 19 september  

  voorzitter Florian van Hout commissiekamer 

17.30 Jaarlijks overleg POVW & Raad (17.30 uur buffet, 18.15 uur start 

vergadering) 

thema Becht 

Noorthoek 

 sessie 1 financiën voorzitter Monique Verheyen raadszaal 

20.00 Themabijeenkomst financiën Sociaal Domein thema De Weger 

Bolderdijk 

Noorthoek 

21.00 Verdiepende sessie Sociaal Domein – versterking voorliggend veld thema De Weger 

Noorthoek 

22.00 

22.40 

Beweegteam thema Noorthoek 

 sessie 2 omgeving voorzitter Florian van Hout commissiekamer 

20.00 Ontwikkelagenda Binnenstad thema Becht 

21.00 Vertegenwoordiging raad bij voorbereiding activiteiten Woerden 

650 jaar 

consultatie Molkenboer 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
21.30 

22.30 

Werkgroep REP consultatie De Weger 

 

 raadsvergadering 26 september 

hamerstuk 
raadsvoorstel Recreatieschap Stichtse Groenlanden: ontwerp-jaarrekening 2018 

en ontwerp-programmabegroting 2020 

hamerstuk raadsvoorstel Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Klasse 

hamerstuk raadsvoorstel Benoeming leden Raad van Toezicht Minkema College 

hamerstuk raadsvoorstel Begrotingswijzigingen ODRU 

hamerstuk raadsvoorstel Beslissing op bezwaarschriften tegen vestiging voorkeursrecht 

hamerstuk raadsvoorstel Wijziging Algemene plaatselijke verordening (APV) 

  

  

  

 
4. Doorkijk 2019 

 

Politieke avond 3 oktober  

samenleving en bestuur | Jelle IJpma omgeving en financiën | Simon Brouwer 

 Najaarsrapportage 2019 

 
raadsvoorstel Vaststellen woonvisie ‘Woerden 

Woont 2019-2024’ 

  

 

Bijzondere avond 7 november  

samenleving en bestuur | Monique Verheyen omgeving en financiën | Florian van Hout 

Verdiepende sessie Sociaal Domein – Inkoop 

(De Weger, Noorthoek) 

Themabijeenkomst voortgang Snellerpoort: 

SPvE, voorontwerp presenteren alvorens 

inspraakprocedure de raad informeren (max 45 

minuten) 

Introductie Rkc voor raadsleden  
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
  

 

raadsvergadering 14 november  

 

 

 

Politieke avond 21 november  

samenleving en bestuur | Jelle IJpma omgeving en financiën | Simon Brouwer 

 Raadsvoorstel brug Woerden west 

  

  

 

Bijzondere avond 28 november  

samenleving en bestuur | Coby Franken omgeving en financiën | Marco Hollemans 

Verdiepende sessie Sociaal Domein – 

Participatie (Becht) 
 

  

  

 

raadsvergadering 4  december  

 

 

 

Politieke avond 12 december  

samenleving en bestuur | Florian Bos omgeving en financiën | Toos van Soest 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
raadsvergadering 18 december 2019  

 

 

 

 


