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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 18 april 2019  

onderwerp agendavoorbereiding 18 april 2019  

 

 

1. Mededelingen en terugblik 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 

gesprek met college over richting gebiedsgericht werken i.r.t. 

juni-overleg n.a.v. raadsinformatiebrief evaluatie pilot 

(aanlevering 9 mei) 

Bijzondere avond 23 mei 2019 

2 
agenderingsverzoek SP inzake onafhankelijke 

onderzoeksjournalistiek 
Politieke avond 16 mei 2019 

3 

raadsinformatiebrief (19R.00109) renovatie Slotenbuurt 

Zegveld (agenderingsverzoek Inwonersbelangen, 

(ondersteund door STERK Woerden) 

Politieke avond 16 mei 2019 

4 
raadsvoorstel zienswijze financiële stukken VRU (aanlevering 

25 april, aankondiging i.v.m. deadline zienswijze) 
Politieke avond 16 mei 2019 

5 
raadsvoorstel (19R.00205) parkeren Westdampark-Oostsingel 

in Woerden 
Politieke avond 16 mei 2019 

6 

raadsvoorstel (19R.00158) startnotitie gemeentelijke 

warmtevisie en startnotitie afwegingskader grootschalige 

energieopwekking 

Politieke avond 16 mei 2019 

7 

agenderingsverzoek ChristenUnie/SGP inzake 

raadsinformatiebrief (19R.00215) Horeca Hofstede Batestein 

(aanlevering beantwoording art. 42-vragen volgt) 

Politieke avond 16 mei 2019 

8 

raadsinformatiebrief collegereactie op voorstel 

energielandschap Reijerscop/Rijnenburg (aanlevering 9 mei, 

verzoek college behandeling 16 mei) 

Bijzondere avond 23 mei 2019 

9 
bijeenkomst werkgroep Ontwikkelingen 

Energietransitie/Regionale Economisch Programma’  
Bijzondere avond 23 mei 2019 

10 
‘themabijeenkomst Energietransitie, spoor Samenleving’ n.a.v. 

Politieke Avond 21 maart 
Bijzondere avond 20 juni 2019 

11 
raadsvoorstel zienswijze financiële stukken Ferm Werk 

(aanlevering 7 mei, aankondiging i.v.m. deadline zienswijze) 
Politieke avond 16 mei 2019 

12 
raadsvoorstel (19R.00321) vaststellen gedragscode privacy 

en persoonsgegevens gemeenteraad Woerden en aanwijzen 
raadsvergadering 9 mei 2019 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-april/19:00/bespreeknotitie-sp-inzake-onderzoeksjournalistiek.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-april/19:00/raadsinformatiebrief-19r-00109-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-april/19:00/agenderingsverzoek-inwonersbelangen-inzake-renovatie-slotenbuurt-zegveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-april/19:00/raadsvoorstel-19r-00205-raadsvoorstel-parkeren-westdampark-oostsingel-in-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-april/19:00/raadsvoorstel-19r-00158-startnotitie-gemeentelijke-warmtevisie-en-startnotitie-afwegingskader-grootschalige-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-maart/19:00/agenderingsverzoek-christenunie-sgp-rib-horeca-hofstede-batestein-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-maart/19:00/raadsinformatiebrief-19r-00215-omgevingsvergunning-horeca-hofstede-batestein-brediusboerderij.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Politieke-avond/2019/21-maart/21:00/besluitenlijst-politieke-avond-21-maart-2019.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
functionaris gegevensbescherming voor de gemeenteraad 

- 
evt. nagekomen raadsvoorstellen zienswijzen begrotingen 

gemeenschappelijke regelingen  

naar bevind van zaken 

handelen 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

 
raadsvergadering 9 mei 2019  

(onder voorbehoud van behandeladviezen Politieke avond 28 maart 2019) 

hamerstuk 
raadsvoorstel zienswijze ontwerp-begroting AVU 2020 en begrotingswijziging 

2019 

hamerstuk raadsvoorstel Omgevingsagenda Woerden 

hamerstuk 

raadsvoorstel vaststellen gedragscode privacy en persoonsgegevens 

gemeenteraad Woerden en aanwijzen functionaris gegevensbescherming voor 

de gemeenteraad 

debat en besluit raadsvoorstel Maatschappelijke agenda Sociaal Domein 

 

 Politieke avond 16 mei 2019  

 sessie 1 samenleving en bestuur voorzitter Jelle IJpma commissiekamer 

20.00 raadsinformatiebrief Horeca Hofstede Batestein beeld Bolderdijk 

20.40 raadsvoorstel zienswijze financiële stukken Ferm Werk beeld Becht 

21.20 onafhankelijke onderzoeksjournalistiek (bespreeknotitie SP) consultatie Molkenboer 

22.00 

22.30 

raadsvoorstel zienswijze financiële stukken VRU beeld Molkenboer 

 sessie 2 omgeving en financiën voorzitter Simon Brouwer(?) raadszaal 

20.00 raadsvoorstel Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en startnotitie 

afwegingskader grootschalige energieopwekking 

beeld De Weger 

21.10 raadsinformatiebrief Renovatie Slotenbuurt Zegveld beeld Bolderdijk 

22.00 

22.50 

raadsvoorstel Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden beeld Bolderdijk 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
 Bijzondere avond 23 mei 2019  

 sessie 1 samenleving en bestuur voorzitter Coby Franken(?) commissiekamer 

20.00 

21.30 

Aanbieden rapport Staat van Woerden + gesprek monitoring Sociaal Domein Becht 

De Weger 

Noorthoek 

 sessie 2 omgeving en financiën voorzitter Marco Hollemans raadszaal 

20.00 raadsinformatiebrief collegereactie op voorstel energielandschap 

Reijerscop/Rijnenburg 

De Weger 

20.30 bijeenkomst werkgroep Ontwikkelingen Energietransitie De Weger 

21.15 

22.00 

bijeenkomst werkgroep Ontwikkelingen Regionale Economisch Programma De Weger 

Noorthoek 

Becht 

 
4. Doorkijk tot aan zomerreces 
 

raadsvergadering 6 juni 2019  

raadsvoorstel Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en startnotitie afwegingskader grootschalige 

energieopwek 

raadsvoorstel zienswijze financiële stukken VRU 

raadsvoorstel Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden 

raadsvoorstel zienswijze financiële stukken Ferm Werk 

 

Politieke avond 13 juni 2019  

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

raadsvoorstel juni-overleg 2019 

raadsvoorstel ambtelijke samenwerking 

Woerden-Oudewater  
raadsvoorstel Structuurvisie Middelland 

 raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie 

 

Bijzondere avond 20 juni 2019  

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

 
Themabijeenkomst energietransitie, spoor 

‘Samenleving’ 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
 

 

raadsvergadering 27 juni 2019  

raadsvoorstel juni-overleg 2019 

raadsvoorstel Structuurvisie Middelland 

raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie 

raadsvoorstel ambtelijke samenwerking Woerden-Oudewater 

 

Politieke avond 4 juli  

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

raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018 

 raadsvoorstel MPG 2019 

 

raadsvergadering 11 juli 2019  

raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018 

raadsvoorstel MPG 2019 

 


