AGENDACOMMISSIE WOERDEN | agendavoorbereiding

aan
opsteller
datum
onderwerp

Leden en adviseurs van de agendacommissie
griffie
23 januari 2019
Agendavoorbereiding 24 januari 2019 (start om 18.30 uur)

A. Evaluatie vergadermodel Raad op Donderdag


Op basis van memo d.d. 23 januari

B. Terugblik




Sessie jaargesprek wonen -> 2,5 uur i.p.v. 60 minuten
Bomenplan Singel -> beantwoording wethouder/ambtenaar
Startnotitie Verkeersvisie -> hamerstuk vs. verzoek in de raadsvergadering om bespreking

C. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken
stuk/verzoek

Advies

1

Agenderingsverzoek CDA, Progressief Woerden, ChristenUnie/SGP, D66, STERK Woerden,
Inwonersbelangen: actieplan woningbouw Woerden en prestatieafspraken GroenWest (n.a.v.
Jaargesprek Wonen)

Politieke Avond 7 februari

2

verzoek college: Poort van Woerden - raadsvoorstel startnotitie en werksessie raad

Politieke Avond 21 februari en Politieke Avond 28
maart

3

Raadsvoorstel (18R.00543) Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 en uitvoeringsplan
Integrale Veiligheid 2019-2020 en consultatie (concept) Regionale Veiligheidsstrategie 20192022

Politieke Avond 7 februari

4

Raadsvoorstel (19R.00019) Notitie Financiële Sturing 2019

Auditcommissie 31 januari en Politieke Avond 7
februari

5

Raadsvoorstel (18R.00804) Financieel resultaat BRAVO programma

aanlevering volgt
Politieke Avond 7 februari

6

verzoek college: themabijeenkomst proces visie Middelland

Politieke Avond 7 februari

7

agenderingsverzoek Fractie Bakker: Regionale Energiestrategie

n.t.b.

8

Raadsvoorstel (18R.00568) Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden
2019

Auditcommissie en Politieke Avond 7 februari
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Ad. 1 agenderingsverzoek Jaargesprek Wonen
Wij voelen de behoefte om in formele sfeer nader met elkaar/andere fracties van gedachten te wisselen over in ieder geval de besteding van het
budget (250.000 euro) dat de raad heeft gereserveerd voor het actieplan woningbouw Woerden, over de prestatieafspraken met Groen West en waar
wat de raad betreft voor 2019 de prioriteiten en focus ligt als het gaat om woningbouw in Woerden. Wij stellen ons voor dat het onderwerp in een
Beeld sessie in de commissie van 7 feb besproken wordt en daarna, indien nodig, rechtstreeks doorgeleid wordt naar de raadsvergadering van 14
februari.

Ad. 2 Poort van Woerden
Raadsvoorstel startnotitie 1 (februari 2019)
Op 29 november jl. heeft tijdens de politieke avond een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de Poort van Woerden. Wij hebben uw raad
voorgesteld in het begin van 2019 bij u terug te komen met een startnotitie met daarin onder andere een verder uitgewerkte planning, een voorstel
voor communicatie, participatie en stakeholdermanagement en een kredietaanvraag voor het opstellen van een stedenbouwkundige visie. De
startnotitie leggen wij ter besluitvorming aan u voor; de hoofdlijnen hiervan zouden we graag aan u presenteren.
Werksessie (maart 2019)
In een werksessie met uw raad zouden wij graag kansen en aandachtspunten voor het stationsgebied bij u ophalen. De bedoeling is dat wij via een
informele werkvorm met u in gesprek gaan over de toekomst van het stationsgebied: hoe ziet het gebied eruit in 2030 of 2040? Welke
verkeersstromen bewegen dan door het gebied? Voor welke functies is dan ruimte? Welke aandachtspunten komen we tegen voor het zover is?

Ad. 6 verzoek college: themabijeenkomst proces visie Middelland
Op 22 juni 2017 heeft de gemeenteraad de Ontwikkelingsvisie Middelland vastgesteld. Als uitwerking van die visie hebben meerdere eigenaren het
initiatief genomen om te onderzoeken of op hun locatie een woningbouwontwikkeling haalbaar is. Parallel daaraan is de Ontwikkelingsvisie door de
gemeente uitgewerkt in een Ontwikkelingskader waarin onder andere ruimtelijke spelregels zijn opgenomen om te sturen op kwaliteit. Ook zijn
financiële spelregels opgesteld om met behulp van een Gebiedsfonds de investeringen in het openbaar gebied te kunnen uitvoeren. De planning is
erop gericht dat het college het ontwerp-Ontwikkelingskader en bijbehorende documenten in februari vrijgeeft voor inspraak en de documenten ter
inzage worden gelegd. Na afronding van de terinzagelegging en inspraakperiode wordt het Ontwikkelingskader ter vaststelling aan de Raad
aangeboden. De bijeenkomst op 7 februari is bedoeld om de Raad te informeren over de inhoud en de procedure van het Ontwikkelingskader.
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D. Vaststellen voorlopige agenda’s
Raadsvergadering 31 januari + aansluitend vergadering auditcommissie
Voorstel: raadsvergadering laten vervallen bij ontbreken
bespreekonderwerpen

hamerstuk

raadsvoorstel Zienswijzen Kadernota 2020 en Regionaal
risicoprofiel 2020-2023 VRU (let op: deadline indiening wordt
overgeschreden bij vaststelling op 14 februari)

Politieke Avond 7 februari
SESSIE 1 cluster samenleving en bestuur
voorzitter: Monique Verheyen
commissiekamer

SESSIE 2 cluster omgeving en financiën
voorzitter: Florian van Hout / Florian Bos
raadszaal

DEBAT

thema
bijeenkomst

20.00
Becht

20.50
22.30

BEELD
Molkenboer

Initiatiefvoorstel wijzigen schenktijden
cultuurgerelateerde paracommerciële horeca
Raadsvoorstel Integraal Veiligheidsplan (IVP)
2019-2022 en uitvoeringsplan Integrale Veiligheid
2019-2020 en consultatie (concept) Regionale
Veiligheidsstrategie 2019-2022

20.00

Proces ontwikkelingsvisie Middelland

Noorthoek

20.50

DEBAT
De Weger

21.50

BEELD en
DEBAT
Bolderdijk
BEELD

22.30
Noorthoek
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Jaarbrief Wonen / woningbouwontwikkelingen
Woerden (agenderingsverzoek)
Raadsvoorstel Notitie Financiële Sturing +
raadsvoorstel Financiële beleids- en
beheersverordening (afhankelijk van bespreking
in auditcommissie)
Raadsvoorstel Financieel resultaat BRAVO
programma

AGENDACOMMISSIE WOERDEN | agendavoorbereiding
E. Doorkijk tot aan zomerreces
14 februari

Raadsvergadering

Initiatiefvoorstel wijzigen schenktijden
cultuurgerelateerde paracommerciële horeca

BESLUIT

Raadsvoorstel Notitie Financiële Sturing

BESLUIT

21 februari
Samenleving & Bestuur

Omgeving & Financiën

Raadsvoorstel zienswijze kaderbrief Ferm Werk

7 maart

BEELD

Raadsvoorstel weigering verklaring van
geen bedenkingen m.b.t.
omgevingsvergunning
Raadsvoorstel aanwijzing locaties
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte

DEBAT en
BESLUIT

Raadsvoorstel aanwijzing locaties
haalbaarheidsonderzoek schuifruimte

DEBAT en
BESLUIT

Raadsvoorstel zienswijze kaderbrief Ferm Werk

DEBAT en
BESLUIT

Raadsvoorstel startnotitie Poort van Woerden

DEBAT en
BESLUIT

BEELD

Raadsvoorstel startnotitie Poort van
Woerden

BEELD

Raadsvoorstel budgetreserveringen 2018

BEELD

Raadsvergadering

Raadsvoorstel weigering verklaring van geen
bedenkingen m.b.t. omgevingsvergunning

BEELD
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14 maart
Samenleving & Bestuur

21 maart

Omgeving & Financiën
Raadsvoorstel budgetreserveringen 2018

evt. DEBAT

Raadsvoorstel startnotitie brug Oude Rijn

BEELD

Raadsvoorstel zienswijze U10-rapporten
Ruimtelijk Economisch Programma

BEELD
(presentatie
+ vragen)

Raadsvergadering

Raadsvoorstel budgetreserveringen 2018

BESLUIT

28 maart
Samenleving & Bestuur

Omgeving & Financiën

Maart-RIB

Werksessie raad kansen en
aandachtspunten stationsgebied (i.r.t.
Poort van Woerden)

4 april

BEELD

Raadsvoorstel startnotitie brug Oude Rijn

DEBAT

Raadsvoorstel zienswijze U10-rapporten
Ruimtelijk Economisch Programma

DEBAT

Raadsvergadering

Maart-RIB

evt. DEBAT
+ BESLUIT

Raadsvoorstel startnotitie brug Oude Rijn

BESLUIT

Raadsvoorstel zienswijze U10-rapporten
Ruimtelijk Economisch Programma

BESLUIT
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11 april
Samenleving & Bestuur

18 april

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering

25 april
Samenleving & Bestuur

9 mei

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering
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16 mei
Samenleving & Bestuur

23 mei

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering

6 juni
Samenleving & Bestuur

Omgeving & Financiën

Raadsvoorstel juni-overleg 2019

13 juni

BEELD

Raadsvergadering
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20 juni
Samenleving & Bestuur

Omgeving & Financiën

Raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018

BEELD
Raadsvoorstel MPG 2019

27 juni

Raadsvergadering

Raadsvoorstel vaststellen jaarrekening 2018

DEBAT en
BESLUIT

Raadsvoorstel juni-overleg 2019

DEBAT en
BESLUIT

Raadsvoorstel MPG 2019

DEBAT en
BESLUIT

4 juli
Samenleving & Bestuur

11 juli

Omgeving & Financiën

Raadsvergadering
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