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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 17 mei 2019  

onderwerp agendavoorbereiding 23 mei 2019  

 

 

1. Mededelingen en terugblik 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
verzoek raad - themabijeenkomst Energietransitie & 

Samenleving 
Bijzondere avond 20 juni 

2 
voorstel griffie - vragenmoment en uitleg over 

raadsvoorstellen Meerjarenperspectief Grondbedrijf 

Bijzondere avond 20 juni 

afhankelijk van aanlevering 

stukken 

3 

verzoek college – 1e verdiepingssessie Maatschappelijke 

agenda  

onderwerp n.t.b., afhankelijk van portefeuillehouder 

Bijzondere avond 20 juni 

4 
raadsvoorstel (19R.00385) huisvestingsverordening regio 

Utrecht 2019, gemeente Woerden 

Politieke avond 13 juni 

eventueel hamerstuk 6 juni 

5 

verzoek college – themabijeenkomst (bewustwording) 

Ondermijning & BIBOB 

samen met raad Oudewater 

Bijzondere avond 5 september  

6 
verzoek college - bijpraatmoment westelijke ontsluiting 

Woerden 
Bijzondere avond 20 juni 

7 
verzoek college - themabijeenkomst opzet verkeersmodel 

voor Woerden 
Bijzondere avond 5 september 

8 

raadsvoorstel (19R.00328) Initiatief planontwikkeling 

Wagenstraat 

onduidelijkheid m.b.t. voorgestelde planning participatietraject 

raad 

Politieke avond 13 juni  

9 
verzoek raad - Afstemmoment raad met AB-lid Ferm Werk na 

behandeling zienswijzen begroting 2020 in AB 
n.t.b. 

10 raadsvoorstel (19R.00339) Voorjaarsrapportage / juni-overleg)  Politieke avond 13 juni  

11 
raadsvoorstel (19R.00367) Dienstverleningsovereenkomst 

Oudewater - Woerden (DVO) 
Politieke avond 13 juni  

12 
raadsvoorstel (19R.00336) zienswijze op de ontwerpbegroting 

2020 GGDrU 

raadsvergadering 6 juni 

(hamerstuk) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00385-raadsvoorstel-huisvestingsverordening-regio-utrecht-2019-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/23-mei/19:00/raadsvoorstel-19r-00328-initiatief-planontwikkeling-wagenstraat-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/raadsvoorstel-19r-00339-voorjaarsrapportage-2019-voorheen-juni-overleg-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/23-mei/19:00/19r-00367-raadsvoorstel-dienstverleningsovereenkomst-oudewater-woerden-dvo-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/23-mei/19:00/19r-00336-raadsvoorstel-zienswijze-op-de-ontwerpbegroting-2020-ggdru-2.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 13 
raadsvoorstel (19R.00354) zienswijze financiële stukken 

Omgevingsdienst regio Utrecht 

raadsvergadering 6 juni 

(hamerstuk) 

14 raadsvoorstel (19R.00260) Strategienota Verkeersvisie 2030 Politieke avond 13 juni  

15 

raadsvoorstel (19R.00307) bekrachtiging geheimhouding 

bijlage jaarschijven bij het meerjarenperspectief grondbedrijf 

2019 (MPG 2019) en de kredietaanvraag 2019 - 2020 

raadsvergadering 6 juni 

(hamerstuk) 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

 raadsvergadering 6 juni 2019 

bespreekstuk 
raadsvoorstel Startnotitie gemeentelijke warmtevisie en startnotitie 

afwegingskader grootschalige energieopwek 

bespreekstuk raadsvoorstel Parkeren Westdampark-Oostsingel in Woerden 

bespreekstuk raadsvoorstel reactie op voorstel energielandschap Reijerscop/Rijnenburg 

bespreekstuk raadsvoorstel zienswijze financiële stukken Ferm Werk 

hamerstuk raadsvoorstel zienswijze financiële stukken VRU 

hamerstuk raadsvoorstel financiële stukken Omgevingsdienst regio Utrecht 

hamerstuk raadsvoorstel zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 GGDrU 

hamerstuk 

raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage jaarschijven bij het 

meerjarenperspectief grondbedrijf 2019 (MPG 2019) en de kredietaanvraag 2019 

- 2020 

 

 Politieke avond 13 juni 2019  

 sessie plenair voorzitter Toos van Soest raadszaal 

20.00 raadsvoorstel voorjaarsrapportage / juni-overleg beeld college 

 sessie 1 samenleving en bestuur voorzitter Florian Bos commissiekamer 

21.20 

22.20 

raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst Oudewater - 

Woerden (DVO) + presentatie Seinstra van der Laar 

Beeld Becht 

 sessie 2 omgeving en financiën voorzitter Toos van Soest  raadszaal 

21.20 raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie beeld Noorthoek 

22.30 raadsvoorstel Initiatief planontwikkeling Wagenstraat + presentatie beeld Becht 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/23-mei/19:00/19r-00354-raadsvoorstel-financiele-stukken-omgevingsdienst-regio-utrecht-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00260-rv-strategienota-verkeersvisie-2030.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/06-juni/20:00/raadsvoorstel-19r-00307-bekrachtiging-geheimhouding-bijlage-jaarschijven-bij-het-meerjarenperspectief-grondbedrijf-2019-mpg-2019-en-de-kredietaanvraag-2019-2020.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
inventarisatie wensen en ideeën stakeholders 

23.00 

23.30 

raadsvoorstel huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, 

gemeente Woerden 

beeld De Weger 

 

 Bijzondere avond 20 juni 2019  

 sessie 1 samenleving en bestuur voorzitter Monique Verheyen commissiekamer 

20.00 Vragenmoment en uitleg over raadsvoorstellen Meerjarenperspectief 

Grondbedrijf 

Bolderdijk 

21.15 

22.15 

1e verdiepende sessie Maatschappelijke agenda Sociaal Domein n.t.b. 

 sessie 2 omgeving en financiën voorzitter Florian van Hout raadszaal 

20.00 Themabijeenkomst Energietransitie & Samenleving De Weger 

22.00 

22.30 

Bijpraatmoment westelijke ontsluiting Woerden Noorthoek 

 
4. Doorkijk tot aan zomerreces 
 

raadsvergadering 27 juni 2019  

raadsvoorstel voorjaarsrapportage / juni-overleg 

raadsvoorstel Strategienota Verkeersvisie 

raadsvoorstel Dienstverleningsovereenkomst Oudewater - Woerden (DVO) 

raadsvoorstel huisvestingsverordening regio Utrecht 2019, gemeente Woerden 

raadsvoorstel Initiatief planontwikkeling Wagenstraat 

 

Politieke avond 4 juli  

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

raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018 

raadsvoorstel zienswijze begroting 2020 

recreatieschap Stichtse Groenlanden 
raadsvoorstel MPG 2019 

raadsvoorstel herziening van de 

heffingssystematiek van diverse belastingen, 

verordening toeristenbelasting, tariefdifferentiatie 

OZB 

raadsvoorstel Structuurvisie Middelland 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
 raadsvoorstel Reconstructie Slotenbuurt Zegveld 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
raadsvergadering 11 juli 2019  

raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018 

raadsvoorstel MPG 2019 

raadsvoorstel Structuurvisie Middelland 

raadsvoorstel zienswijze begroting 2020 recreatieschap Stichtse Groenlanden 

raadsvoorstel herziening van de heffingssystematiek van diverse belastingen, verordening 

toeristenbelasting, tariefdifferentiatie OZB 

raadsvoorstel Reconstructie Slotenbuurt Zegveld 

 

 


