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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 16 oktober 2019 

onderwerp agendavoorbereiding 17 oktober (v1)  

 

 

1. Mededelingen 

 Evaluatie voorzitters (openstaand actiepunt, nog in te plannen) 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
raadsvoorstel (19R.00399) Verordening interferentiegebieden 
bodemenergiesystemen gemeente Woerden 2019 

Politieke avond 21 november 

2 
raadsvoorstel (19R.00710) inzake begrotingswijzigingen Afval 
verwerking Utrecht (AVU) 2-2019 en 1-2020 

Politieke avond 21 november 

(eventueel hamerstuk maar 

mogelijke bespreking i.v.m. 

financiële gevolgen voorstel 

i.r.t. uitputting 

afvalstoffenvoorziening (p. 130 

begroting)) 

3 
raadsvoorstel (19R.00718) inzake beschikbaar stellen 
investeringsbijdragen en vaststellen begrotingswijzigingen in 
het kader van de bestuursopdracht 

Politieke avond 21 november 

4 raadsvoorstel (19R.00505) nieuwe wegsleepverordening 
raadsvergadering 31 oktober 
(hamerstuk) 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/17-oktober/19:00/raadsvoorstel-19r-00399-inzake-verordening-interferentiegebieden-bodemenergiesystemen-gemeente-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/17-oktober/19:00/raadsvoorstel-19r-00710-inzake-begrotingswijzigingen-afval-verwerking-utrecht-avu-2-2019-en-1-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2019/16-oktober/20:00/programmabegroting-2020-2023-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Begrotingscommissie/2019/16-oktober/20:00/programmabegroting-2020-2023-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/17-oktober/19:00/raadsvoorstel-19r-00718-inzake-beschikbaar-stellen-investeringsbijdragen-en-vaststellen-begrotingswijzigingen-in-het-kader-van-de-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/17-oktober/19:15/raadsvoorstel-19r-00505-inzake-nieuwe-wegsleepverordening.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

 Bijzondere avond 5 november  

20.00 

22.00 

Raadsacademie: de Rekenkamer(commissie) 

 
 

 Bijzondere avond 7 november  

  voorzitter  Florian van Hout commissiekamer 

20.00 Verdiepende sessie Sociaal Domein – Inkoop consultatie De Weger 

Noorthoek 

21.00 Themabijeenkomst voortgang Snellerpoort: SPvE, voorontwerp 

presenteren voor de start van de inspraakprocedure 

thema De Weger 

  werkgroepvoorzitter(s) collegekamer 

21.40

23.00 

Werkgroep RES consultatie De Weger 

 

 raadsvergadering 14 november 

bespreekstuk raadsvoorstel Woonvisie 'Woerden woont 2019-2024' 

bespreekstuk raadsvoorstel vaststellen Structuurvisie Middelland-Noord 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
4. Doorkijk 2019 

 

Politieke avond 21 november  

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

raadsvoorstel Beschikbaar stellen 

investeringsbijdragen en vaststellen 

begrotingswijzigingen in het kader van de 

bestuursopdracht 

raadsvoorstel Begrotingswijzigingen Afval 

verwerking Utrecht (AVU) 2-2019 en 1-2020 

 

raadsvoorstel Verordening interferentiegebieden 

bodemenergiesystemen gemeente Woerden 

2019 

 
Raadsvoorstel bestemmingsplan Prinsenhof 

Woerden 

 
Raadsvoorstel bestemmingsplan Bedrijfsterrein 

Ouwejan & De Bruijn 

 

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 

 Raadsvoorstel brug Woerden west 

 
Raadsvoorstel bestemmingsplan De Pionier 

Zegveld (locatiebezoek plannen) 

 

raadsvergadering 18 december 2019  

 

 


