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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 26 november 2019 

onderwerp Agendavoorbereiding 28 november  

 

 

1. Mededelingen 

- Agendacommissie 18 december 19.15 - 19.45 uur (i.r.t. Gast van de Raad met nieuwe 

medewerkers vanaf 19.00 uur) 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
raadsvoorstel (19r.00760) verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen woerden 2019 

raadsvergadering 4 december 
(hamerstuk) 

2 
raadsvoorstel (19r.00781) vaststellen belastingverordeningen 
2020 

raadsvergadering 4 december 
(hamerstuk) 

3 
raadsvoorstel (19r.00806) preventie en handhavingsplan 
alcohol 2020-2024 

Politieke avond 12 december 

4 
raadsvoorstel (19r.00826) aankoop Cattenbroekerdijk 1 te 
woerden 

Politieke avond 12 december 

5 
raadsvoorstel (19r.00855) wijziging verordening jeugdhulp 
gemeente woerden 2015 

raadsvergadering 18 
december (hamerstuk) 

6 
raadsvoorstel (19r.00892) participatieproces afwegingskader 
hernieuwbare energieopwekking 

Politieke avond 12 december 

7 raadsvoorstel (19r.00896) wijziging parkeerverordening 2013 
raadsvergadering 4 december 
(hamerstuk) 

8 raadsvoorstel (19r.00901) brug Woerden-West 
Politieke avond 12 december 
→ Politieke avond 9 januari 

9 
raadsvoorstel (19r.00939) Zienswijze lidmaatschap GGDrU 
van de werkgeversorganisatie WSGO 

Raadsvergadering 4 december 
(hamerstuk) 

10 
raadsvoorstel (19r.00811) vaststellen bestemmingsplan De 
Pionier 

Beeld – locatiebezoek 
zaterdag 7 december 
Debat – Politieke avond 12 
december 

11 
Raadsacademie: Omgevingswet -  hoorcollege (samen met 
raad Oudewater) 

Bijzondere avond 6 februari – 
geen andere activiteiten 

12 Raadsacademie: Omgevingswet – werkcollege zaterdag 15 februari 

13 
Verzoek college: themabijeenkomst ontwikkelingen 
bodemdaling en klimaatbestendigheid  

Bijzondere avond 16 januari 
2020 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00760-verordening-gegevensverstrekking-basisregistratie-personen-woerden-2019.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00781-vaststellen-belastingverordeningen-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00806-preventie-en-handhavingsplan-alcohol-2020-2024.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00826-aankoop-cattenbroekerdijk-1-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00855-wijziging-verordening-jeugdhulp-gemeente-woerden-2015.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00892-participatieproces-afwegingskader-hernieuwbare-energieopwekking.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00896-wijziging-parkeerverordening-2013.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00901-raadsvoorstel-inzake-brug-woerden-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-00939-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-lidmaatschap-ggdru-van-de-werkgeversorganisatie-wsgo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2019/28-november/19:00/raadsvoorstel-19r-00811-vaststellen-bestemmingsplan-de-pionier-1.pdf
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

 raadsvergadering 4 december 2019 

bespreekstuk 
raadsvoorstel beschikbaar stellen investeringsbijdragen en vaststellen 

begrotingswijzigingen in het kader van de bestuursopdracht 

bespreekstuk 
raadsinformatiebrief uitgangspunten en proces van de strategische heroriëntatie 

van de begroting 

? 
raadsvoorstel inzake wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Woerden 2015 

hamerstuk 
raadsvoorstel voorstel motie: “Uitvoering geven aan Uitvoeringsplan Spelen 

2017-2029” 

hamerstuk 
raadsvoorstel verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 

woerden 2019 

hamerstuk raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding stukken Cattenbroekerdijk 1 

hamerstuk raadsvoorstel Wijziging parkeerverordening 2013 

hamerstuk  
raadsvoorstel Zienswijze lidmaatschap GGDrU van de werkgeversorganisatie 

WSGO 

hamerstuk raadsvoorstel vaststellen belastingverordeningen 2020 

 

 Politieke avond 12 december  

  voorzitter Toos van Soest raadszaal 

20.00 raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan De Pionier debat De Weger 

21.05 raadsvoorstel Brug Woerden-West beeld Noorthoek 

22.10 raadsvoorstel Aankoop Cattenbroekerdijk 1 te Woerden beeld Bolderdijk 
Noorthoek 
De Weger 

22.50 

23.30 

raadsvoorstel Participatieproces afwegingskader hernieuwbare 

energieopwekking 

beeld De Weger 

  voorzitter Florian Bos commissiekamer 

20.00 

21.00 

raadsvoorstel preventie en handhavingsplan alcohol 2020-2024 beeld Noorthoek 

Bolderdijk 
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 raadsvergadering 18 december 2019 

 raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan De Pionier 

 raadsvoorstel Aankoop Cattenbroekerdijk 1 te Woerden 

 raadsvoorstel Participatieproces afwegingskader hernieuwbare energieopwekking 

 raadsvoorstel Vaststellen belastingverordeningen 2020 

 raadsvoorstel preventie en handhavingsplan alcohol 2020-2024 

hamerstuk raadsvoorstel Wijziging verordening jeugdhulp gemeente woerden 2015 
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4. Doorkijk 2020: januari-maart 

 

Politieke avond 9 januari  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 Raadsvoorstel Brug Woerden-West 

 
Raadsvoorstel uitgangspunten warmte 

transitievisie 

 
Raadsvoorstel Subsidie inwonerinitiatieven op 

energie 

 

Bijzondere avond 16 januari  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

Themabijeenkomst VRU/Brandweer 
Themabijeenkomst ontwikkelingen bodemdaling 

en klimaatbestendigheid 

 

Raadsvergadering 23 januari  

Raadsvoorstel Brug Woerden-West 

Raadsvoorstel uitgangspunten warmte transitievisie 

Raadsvoorstel Subsidie inwonerinitiatieven op energie 

 

Politieke avond 30 januari 26 

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 

Bijzondere avond 6 februari  

omgeving en financiën 

Raadsacademie: de Omgevingswet (samen met raad Oudewater) 
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gemeenteraad Woerden  

routekaart raadsvoorstel | BEELD 
 

Raadsvergadering 13 februari  

 

 

 

Politieke avond 20 februari  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 

Bijzondere avond 5 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 

Raadsvergadering 12 maart  

 

 

 

Politieke avond 19 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

  

 

Bijzondere avond 26 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 
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