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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 17 december 2019 

onderwerp Agendavoorbereiding 18 december (versie 2)  

 

 

1. Mededelingen 

- Evaluatie vergaderen op locatie: De Pionier Zegveld 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
raadsvoorstel (19r.00849) verduurzamen brandweerkazerne 
Boerendijk 34 

Politieke avond 9 januari 

2 
raadsvoorstel (19r.00924) zienswijze kadernota 2021 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

raadsvergadering 23 januari 
(hamerstuk) 

3 
raadsinformatiebrief (19r.00964) Jaarbrief wonen 2019 en 
strategische woningbouwplanning 2019 

Politieke avond 9 januari 

4 
verzoek college – bijeenkomst ontwikkeling parkeerbeleid 
(RIB 19R.00820) 

Bijzondere avond 16 januari 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-december/19:15/raadsvoorstel-19r-00849-verduurzamen-brandweerkazerne-boerendijk-34.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-december/19:15/raadsvoorstel-19r-00924-zienswijze-kadernota-2021-veiligheidsregio-utrecht-vru.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-december/19:15/19r-00964-raadsinformatiebrief-inzake-jaarbrief-wonen-2019-en-strategische-woningbouwplanning-2019-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/18-december/19:15/raadsinformatiebrief-19r-00820-opstellen-nieuw-parkeerbeleid.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

 raadsvergadering 18 december 

bespreekstuk raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan De Pionier 

hamerstuk raadsvoorstel Aankoop Cattenbroekerdijk 1 te Woerden 

hamerstuk 
raadsvoorstel Participatieproces afwegingskader hernieuwbare 

energieopwekking 

hamerstuk raadsvoorstel Preventie en handhavingsplan alcohol 2020-2024 

 

 Politieke avond 9 januari  

  voorzitter n.t.b. raadszaal 

20.00 Kennismaking bureau begeleiding strategische heroriëntatie - Bolderdijk 

20.30 raadsvoorstel Brug Woerden-West debat Noorthoek 

22.00 

23.00 

raadsinformatiebrief Jaarbrief wonen 2019 en strategische 
woningbouwplanning 2019 

beeld De Weger 

  voorzitter n.t.b. commissiekamer 

20.00 

20.35 

raadsvoorstel Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 beeld Bolderdijk 

 

 Bijzondere avond 16 januari  

  voorzitter n.t.b. raadszaal 

20.00 Ontwikkeling nieuw parkeerbeleid: missie, visie en participatie thema 

bijeenkomst 
Noorthoek 

20.45 

21.45 

VRU/ontwikkelingen brandweer thema 

bijeenkomst 

Molkenboer 

  voorzitter n.t.b. commissiekamer 

20.00 Ontwikkelingen bodemdaling en klimaatbestendigheid thema 

bijeenkomst 
De Weger 

20.45 Themabijeenkomst Waardenkader Woerden  consultatie 

bijeenkomst 
De Weger 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 22.05

23.10 

Raadswerkgroep Energietransitie: waterstof (informatief) en 

subsidiemogelijkheden inwoner initiatieven en uitgangspunten 

participatie gemeentelijke warmtevisie (consultatie) 

consultatie 

bijeenkomst 
De Weger 

 

 raadsvergadering 23 januari  

 raadsvoorstel Brug Woerden-West 

 raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

 raadsvoorstel Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
4. Doorkijk 2020: januari-maart 

 

Politieke avond 30 januari 26 

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 
Raadsvoorstel Subsidie inwonerinitiatieven op 

energie 

 
raadsvoorstel Uitgangspunten participatie 

gemeentelijke warmtevisie 

 

Bijzondere avond 6 februari  

omgeving en financiën 

Raadsacademie: de Omgevingswet (samen met raad Oudewater) 

 

Raadsvergadering 13 februari  

 

 

 

Raadsacademie zaterdag 15 februari  

Raadsacademie: Omgevingswet – werkcollege 

 

Politieke avond 20 februari  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 

Bijzondere avond 5 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD  
Ontwikkeling nieuw parkeerbeleid: missie, visie 

en participatie 

  

 

Raadsvergadering 12 maart  

 

 

 

Politieke avond 19 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 

  

 

Bijzondere avond 26 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 


