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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 3 juni 2020 

onderwerp Agendavoorbereiding 5 juni 2020 

1. Mededelingen en ten geleide 

 

A. Terugblik vervallen raadsvergadering 28 mei 

Omdat de raadsvergadering van 28 mei niet door kon gaan wegens overbelasting van de server, 

heeft de agendacommissie op diezelfde avond besloten de afgelaste raadsvergadering in te halen op 

donderdag 4 juni. Het op 4 juni reeds geagendeerde raadsvoorstel inzake voorkeursmodel 

ontwikkeling stationsgebied is verplaatst naar de thema-avond van 11 juni. Dit maakt dat de 

agendering van de bijeenkomst met toelichting van Hendrie van Assem over de VNG-commissie 

Raadsleden en Griffiers, de themabijeenkomst over armoede en schulden en de bijeenkomsten van 

de werkgroepen REP en energietransitie heroverwogen dienen te worden. Het raadsvoorstel inzake 

vaststelling waardenkader is reeds verplaatst naar 18 juni. 

 

Een van de mogelijkheden om de verloren tijd in te halen is het inplannen van een extra 

vergaderavond op dinsdag 7 juli. In die week vindt op donderdag 9 juli een themabijeenkomst plaats, 

waardoor de verwachting is dat de raad die week minder inhoudelijke voorbereiding hoeft te treffen.  

 

B. Notitie hervatten fysiek vergaderen 

Op woensdag 3 juni wordt de notitie hervatten fysiek vergaderen besproken in het presidium. De 

griffie geeft hierover een terugkoppeling. 

 

C. Technische sessie en participatie bijeenkomst brug Woerden-West 

Op 23 januari jongstleden heeft de raad middels een motie verzocht om een technische sessie over 

de resultaten van het project Brug Woerden-West. Dit betreft enerzijds de resultaten van het 

onderzoek naar de Rembrandtbrug en anderzijds een vergelijking van de verschillende scenario’s.  

Daarnaast zou het projectteam graag een afsluitende participatiesessie organiseren voordat er 

keuzes gemaakt worden voor een van de scenario’s. Het is nu helaas niet mogelijk om grootschalige 

bijeenkomsten te organiseren, maar het projectteam hecht er wel aan dat er een goede gelegenheid 

is enerzijds voor participanten uit dit traject om zelf ook met bestuur te kunnen spreken en aan u mee 

te geven hoe zij de verschillende scenario’s zien én anderzijds dat er nog volop ruimte is voor u in de 

besluitvorming om die input van participanten ook mee te wegen. Daarom is het verzoek het 

participatietraject af te ronden met een gesprek tussen vertegenwoordigers uit de participatiegroepen 

en uit bestuur nog voordat er een concreet raadsvoorstel met een voorkeur voor een van de 

scenario’s ter tafel ligt. Daarna kunnen participanten en u immers alleen nog reageren op dat 

voorstel. Met een gesprek in een eerder stadium, hebben college en raad gezamenlijk de 

gelegenheid participanten te horen en kan deze inbreng al in het raadsvoorstel door het college 

meegewogen worden.  

Gezien het belang en de gevoeligheid van dit onderwerp en urgentie om elkaar echt goed te kunnen 

spreken, gaan we hierbij uit van een fysieke bijeenkomst met vertegenwoordigers uit alle groepen bij 

aanwezig kunnen zijn. Met een maximum van 30 (en mogelijk 40 tot 50 personen) is dit mogelijk in de 

raadszaal. Daarmee kunnen in ieder geval de woordvoerders uit de raad, portefeuillehouders uit het 

college en vertegenwoordigers vanuit de adviesgroep, POVW/OKW en het voormalig Over de Brug 

team deelnemen.  

Daarmee heeft de voorkeur om de technische sessie zo snel mogelijk, bij voorkeur op 11 juni in te 

plannen, zodat alle betrokkenen dezelfde informatiebasis hebben om met elkaar in gesprek te gaan. 
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Dat gesprek vindt dan bij voorkeur plaats in de tweede helft van juni (mogelijk ook buiten Raad op 

Donderdag), waarna zo snel mogelijk een raadsvoorstel zal volgen. 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  
 

 stuk/verzoek advies 

1 

Raadsvoorstel (20R.00499) inzake vaststelling Waardenkader 

voor de omgevingsvisie gemeente Woerden (BEELD en 

DEBAT) 

Politieke Avond 18 juni 

2 
Raadsvoorstel (20r.00375) inzake voorkeursmodel ontwikkeling 

stationsgebied (BEELD en DEBAT) 
Thema-avond 11 juni 

3 
Raadsvoorstel (20r.00533) inzake beslissing op bezwaarschrift 

tegen vestiging voorkeursrecht Parallelweg-West 

Raadsvergadering 25 juni 

(hamerstuk) 

4 
Raadsvoorstel (20r.00500) inzake vaststellen bestemmingsplan 

Barwoutswaarder Achter 97 

Raadsvergadering 25 juni 

(hamerstuk) 

5 

Raadsvoorstel (20R.00334) Bekrachtiging geheimhouding 

Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2020, de bijlage 

Jaarschijven 2020 en de bijlage Kredietaanvraag 2020 – 2021  

Raadsvergadering 4 juni 

(hamerstuk) 

6 

Raadsvoorstel (20R.00336) Vaststelling Meerjaren Perspectief 

Grondbedrijf (MPG) 2020, bijlage Jaarschijven 2020 en bijlage 

Kredietaanvraag 2020 – 2021  

PA 18 juni, besluit 25 juni 

7 
Raadsvoorstel (20R.00036) inzake Herinrichting centrumgebied 

Landgoed Bredius  
PA 18 juni, besluit 25 juni 

8 

Raadsvoorstel (20R.00287) inzake Bekrachtigen opgelegde 

geheimhouding bijlagen raadsvoorstel herinrichting landgoed 

Bredius  

Raadsvergadering 4 juni 

(hamerstuk) 

9 Technische sessie brug Woerden-West (met Huib van der Kolk) TA 11 juni 

10 Themabijeenkomst armoede en schulden Nader in te plannen 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Thema-avond 11 juni 

voorzitter  

18.45 – 19.45 Werkgroep Energietransitie 

20.00 – 21.15 Raadsvoorstel Voorkeursmodel ontwikkeling stationsgebied (BEELD en DEBAT) 

21.20 – 22.35 Technische sessie brug Woerden-West (met Huib van der Kolk) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-juni/11:00/raadsvoorstel-20r-00499-inzake-vaststelling-waardenkader-voor-de-omgevingsvisie-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-juni/11:00/raadsvoorstel-20r-00375-voorkeursmodel-ontwikkeling-stationsgebied-3.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-juni/11:00/raadsvoorstel-20r-00533-inzake-beslissing-op-bezwaarschrift-tegen-vestiging-voorkeursrecht-parallelweg-west.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-juni/11:00/raadsvoorstel-20r-00500-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-barwoutswaarder-achter-97.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00334-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-geheimhouding-meerjaren-perspectieg-grondbedrijf-mpg-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00336-raadsvoorstel-vaststelling-meerjaren-perspectief-grondbedrijf-mpg-2020-bijlage-jaarschijven-2020-en-bijlage-kredietaanvraag-2020-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00036-raadsvoorstel-inzake-herinrichting-centrumgebied-landgoed-bredius.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00287-raadsvoorstel-inzake-bekrachtiging-opgelegde-geheimhouding-bijlagen-raadsvoorstel-herinrichting-landgoed-bredius.pdf
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Werkgroep REP (verplaatsen naar dinsdag 7 juli) 

Themabijeenkomst armoede en schulden (inclusief spreker Voedselbank) Nader in te plannen voor 

de zomer.  

Toelichting Hendrie van Assem VNG-commissie Raadsleden en Griffiers.  

 

Politieke Avond 18 

juni 2020  

voorzitter Jelle IJpma 

en/of Simon Brouwer 

 

 

Toekomstperspectief recreatieschap Stichtse 

Groenlanden (de heer Kotvis is aanwezig) 

Raadsvoorstel (20R.00336) Vaststelling 

Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2020 

Raadsvoorstel Vaststelling Waardenkader voor 

de omgevingsvisie gemeente Woerden (BEELD 

en DEBAT) 

Raadsvoorstel (20R.00036) inzake Herinrichting 

centrumgebied Landgoed Bredius 

 

Raadsvergadering 25 juni 2020  

Bespreekstuk – Raadsvoorstel afspraken vergadercultuur en vaststellen gewijzigd Reglement van 

Orde 

Bespreekstuk/hamerstuk – Raadsvoorstel Voorkeursmodel ontwikkeling stationsgebied 

Bespreekstuk?/hamerstuk – Raadsvoorstel Vaststelling Waardenkader voor de omgevingsvisie 

gemeente Woerden 

Hamerstuk - Raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan 'Barwoutswaarder achter 97' 

 

4. Doorkijk juli 

 

Politieke avond 2 juli   

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

Voorjaarsnota Nieuwbouwproject De Houttuin 

Jaarstukken gemeente Woerden 2019  

(aanlevering op 17 juni, auditcommissie op 23 

juni, technische vragen t/m 24 juni) 

Nieuwbouwproject Raadhuislaan 1 Harmelen 

  

Werkgroep REP 7 of 8 juli 2020 

20.00 – 21.30 Workshop  
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Raadsacademie 9 juli 2020  

Participatieverordening en uitdaagrecht & interactieve sessie bouwstenen participatiekader 

gemeente Woerden 

 

Raadsvergadering 16 juli 2020  

Terugkoppeling hei-sessie strategische heroriëntatie college 

Jaarstukken 2019 

Voorjaarsnota 

 

Te plannen na zomerreces  

Toelichting Hendrie van Assem VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. 

Raadsvoorstel (20R.00556) inzake beleid klimaatbestendig 2050 2.0 

Lotte Versteeg wil in overleg met wethouder Bolderdijk graag een presentatie geven. Maximaal 5 

minuten.  

Presentatie subsidieverwerving (op verzoek CDA n.a.v. aanbod presentatie in RIB inzake 

binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies) 

Raadsvoorstel RKC-onderzoek duurzaam inkopen 

Politieke Avond 10 september: strategische heroriëntatie 

Raadsvergadering 17 september: strategische heroriëntatie 

Vaststellen uitgangspunten participatieproces en wijze van betrekken van bewoners en 

ondernemers bij vormgeving participatieproces en bij ontwerp Warmtevisie Woerden. 

 

Vertraging en uitstel 
 

raadsvoorstel Nota Verbonden Partijen 

2020 (20R.00050) 

Politieke Avond 26 maart: niet rijp voor 

besluitvorming. Nieuw voorstel wordt aangeleverd, 

verzoek om te behandelen i.s.m. raadsvoorstel 

Omgevingsvisie/waarden van Woerden. 

Raadsvoorstel ontwerp RES met concept-

bod (20R.00315) 

Politieke avond 16 april: niet rijp voor besluitvorming. 

College levert nieuwe planning aan 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf

