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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 4 maart 2020 

onderwerp Agendavoorbereiding 5 maart 

1. Mededelingen 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

1 
Verzoek raadslid Van Assem (Inwonersbelangen) inzake 

presentatie over de VNG Commissie raadsleden en griffiers 
Bijzondere avond 26 maart 

2 
Initiatiefvoorstel Van Meijeren (20.002418) Beleidskader kleine 

windmolens in gemeente Woerden 

Politieke avond 19 maart 

(debat) 

3 
Themabijeenkomst armoede en schulden (n.a.v. toezegging 

wethouder, RIB in februari) 
Bijzondere avond 26 maart 

5 Bijeenkomst raad, organisaties en inwoners over heroriëntatie 
maandag 9 maart (reeds 

gecommuniceerd) 

6 

Gesprek raad over participatiekader 

In de aanloop naar een participatiekader voor de gemeente willen we 

graag met de raad in gesprek over de uitgangspunten die hij mee wil 

geven in dat kader. Dat gaat over de omgevingswet (en is als zodanig 

te zien als een vervolg op de sessie uit de raadsacademie), maar het 

is ook breder. In een actieve workshop van 1 uur (minimaal 45 

minuten) willen we samen die kaders verkennen. Er volgt over dit 

onderwerp een proces rib waarin we de aanvliegroute en 

vervolgstappen aangeven. Dit proces is al in concept besproken met 

een kleine vertegenwoordiging vanuit de raad (naar aanleiding van 

vragen over participatie en over paragraaf vijf) en vanuit die groep ook 

het nadrukkelijke verzoek om deze sessie met de raad raadsbreed te 

organiseren. Wat ons betreft kan dat wel gewoon op een donderdag. 

De voorkeur is om dit eind maart of begin april te doen. 

Thema-avond 16 april 

7 

Sessie communicatie, identiteit en cultuur 

De sessie over de communicatie, identiteit en cultuur van de raad 

moeten we nog inplannen. We spraken de vorige keer af dat dat zou 

gaan om een sessie op een donderdag, maar dan voorafgaand aan 

een thema-avond met eten erbij zodat we hiervan een besloten 

informele sessie kunnen maken. Globaal gingen we uit van inloop met 

eten vanaf 18.00 uur en dan een inhoudelijke sessie van 18.30 uur tot 

19.45 uur. Ook dit is een raadsbrede sessie en zal een actieve setting 

krijgen. 

Voorafgaand aan Thema-

avond 20 mei 

8 
raadsvoorstel (20r.00190) controleverordening en 

controleprotocol accountantscontrole op de jaarrekening 2019 

raadsvergadering 12 maart 

(hamerstuk) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-002418-initiatiefvoorstel-inzake-beleidskader-kleine-windmolens-in-gemeente-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00190-controleverordening-en-controleprotocol-accountantscontrole-op-de-jaarrekening-2019.pdf
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9 
raadsvoorstel (20r.00031) vaststellen bestemmingsplan 

Reijerscop 24a in Harmelen 

raadsvergadering 12 maart 

(hamerstuk) 

10 
raadsvoorstel (20r.00089) nieuwe aanvraag gemeentegarantie 

stichting 't Oude Landt 

raadsvergadering 12 maart 

(hamerstuk) 

11 raadsvoorstel (20r.00137) shortlist strategische heroriëntatie 
Politieke avond 19 maart 

(debat) 

12 
raadsvoorstel (20r.00050) nota verbonden partijen 2020 

(opmerking over rol griffie bij totstandkoming voorstel) 
Politieke avond 19 maart 

13 raadsvoorstel (20r.00123) budgetoverhevelingen 2019 Politieke avond 19 maart 

14 

raadsvoorstel (20r.00157) Beschikbaarstelling van een budget 

voor de tijdelijke huisvesting en beschikbaarstelling van een 

krediet voor het herstel van het dak van de Margrietschool, 

locatie Alpenstraat 

Politieke avond 19 maart 

15 

Verzoek Burgercomité: 

- De raad informeren over het werk van het Burgercomité 
- Een van de projecten die wij ondersteunen nader toelichten (deze 

presentatie is tijdens de conferentie met Steinhagen op 11 oktober 
jl. ook getoond) 

- De raad uitnodigen en enthousiasmeren om deel te nemen aan de 
conferentie in Steinhagen op vrijdag 15 mei as.  

Optie: Bijzondere avond 26 

maart 

 

Bespreken algemene lijn 

dergelijke verzoeken, 

ruimte bieden voor 

kennismaking met 

organisaties op thema-

avonden(?) 

 

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00031-vaststellen-bestemmingsplan-reijerscop-24a-in-harmelen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00089-nieuwe-aanvraag-gemeentegarantie-stichting-t-oude-landt.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00137-shortlist-strategische-herorientatie.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00050-nota-verbonden-partijen-2020-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00123-budgetoverhevelingen-2019-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/05-maart/19:00/raadsvoorstel-20r-00157-beschikbaarstelling-budget-herstel-dak-margrietschool-locatie-alpenstraat.pdf
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3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

 Raadsvergadering 12 maart  

bespreekstuk raadsvoorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Ferm Werk 

bespreekstuk raadsvoorstel Vaststellen kaders en participatieproces parkeerbeleid 

bespreekstuk raadsvoorstel Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo 

bespreekstuk raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie 

Witt (Campinaast) 

hamerstuk raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg Beneluxlaan 

hamerstuk raadsvoorstel Notitie Investeringsplanning 

hamerstuk raadsvoorstel Controleverordening en controleprotocol accountantscontrole op de 

jaarrekening 2019 

hamerstuk raadsvoorstel Vaststellen bestemmingsplan Reijerscop 24a in Harmelen 

hamerstuk raadsvoorstel Nieuwe aanvraag gemeentegarantie stichting 't Oude Landt 
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Politieke avond 19 maart – 

optie 1 
 

  voorzitter: Jelle IJpma raadzaal 

20.00 Initiatiefvoorstel Van Meijeren Beleidskader kleine 

windmolens in gemeente Woerden  

debat De Weger 

20.50 raadsvoorstel kredietverlening dak Margrietschool beeld Becht 

21.30 

22.50 
raadsvoorstel Shortlist strategische heroriëntatie 

debat Bolderdijk / 

college 

  voorzitter: Simon Brouwer commissiekamer 

20.00 raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2019 beeld Bolderdijk 

20.45 

21.30 

raadsvoorstel Nota verbonden partijen 2020 beeld Becht 

 

 
Politieke avond 19 maart – 

optie 2 
 

  voorzitter: Jelle IJpma raadzaal 

20.00 Initiatiefvoorstel Van Meijeren Beleidskader kleine 

windmolens in gemeente Woerden  

debat De Weger 

20.50 

22.20 
raadsvoorstel Shortlist strategische heroriëntatie 

debat Bolderdijk / 

college 

  voorzitter: Simon Brouwer commissiekamer 

20.00 raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2019 beeld Bolderdijk 

20.35 raadsvoorstel kredietverlening dak Margrietschool beeld Becht 

21.10 

21.50 

raadsvoorstel Nota verbonden partijen 2020 beeld Becht 
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 Bijzondere avond 26 maart  

  
voorzitter: Coby Franken of 

Florian van Hout 
raadzaal 

20.00 Themabijeenkomst casemanagement Sociaal Domein: 

bespreking systematiek met voorbeeldcasussen 

thema 

bijeenkomst 
(De Weger, 

Noorthoek) 

21.00 Themabijeenkomst armoede en schulden thema 

bijeenkomst 
(De Weger, 

Becht) 

21.50 

22.20 

Presentatie raadslid Van Assem inzake de VNG Commissie 

raadsleden en griffiers 

thema 

bijeenkomst 
- 

   commissiekamer 

20.00 Raadswerkgroep Energietransitie Informatie/ 

consultatie 
De Weger 

22.00 

23.00 

Raadswerkgroep REP Informatie/ 

consultatie 
De Weger 
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4. Doorkijk 2020: april - juli 

 

Raadsvergadering 2 april 2020  

raadsvoorstel Shortlist strategische heroriëntatie 

Initiatiefvoorstel Van Meijeren Beleidskader kleine windmolens in gemeente Woerden 

raadsvoorstel Kredietverlening dak Margrietschool 

raadsvoorstel Budgetoverhevelingen 2019 

raadsvoorstel Nota verbonden partijen 2020 

 

Politieke avond 9 april 2020  

samenleving en bestuur – Coby Franken omgeving en financiën – Toos van Soest 

 raadsvoorstel RES-bod 

 
raadsvoorstel Uitgangspunten participatie en 

betrekken stakeholders warmtevisie Woerden 

 

Thema-avond 16 april 2020  

samenleving en bestuur – Florian Bos omgeving en financiën 

Gesprek raad over participatie 

 Raadswerkgroep REP 

 

Raadsvergadering 23 april   

raadsvoorstel Uitgangspunten participatie en betrekken stakeholders warmtevisie Woerden 

 

Politieke avond 14 mei   

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

 RES-bod 

 Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard 

 

Thema-avond 20 mei   

samenleving en bestuur – Monique Verheyen omgeving en financiën 
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 Werkgroep Energietransitie 

 Werkgroep REP 

 

Raadsvergadering 28 mei   

 

 

Politieke avond 4 juni   

samenleving en bestuur – Coby Franken omgeving en financiën – Marco Hollemans 

  

 

Thema-avond 11 juni   

samenleving en bestuur – Florian van Hout omgeving en financiën 

 
Werkgroep Energietransitie 

Stedin, VRU en ODRU bij uitnodigen 

 

Politieke avond 18 juni   

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

  

 

Raadsvergadering 25 juni 2020  

 

 

Politieke avond 2 juli   

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

  

 

Raadsacademie 9 juli 2020  
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Raadsvergadering 16 juli 2020  

 

 


