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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 6 februari 2020 

onderwerp Agendavoorbereiding 6 februari (versie 3) 

1. Mededelingen 

• Terugblik sessies Politieke avond 30 januari (bespreeknotities en ‘raad aan de voorkant’ bij 

opstellen zienswijze) 

 

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 
Themabijeenkomst gezamenlijke zorgvisie: presentatie en 

gesprek met raad 

verzoek vervalt vooralsnog, 

eerste bijeenkomst wordt 

gepland in en door ziekenhuis 

3 
Themabijeenkomst veiligheidsbeeld: tussenevaluatie IVP in 

samenhang met de veiligheidscijfers 
Bijzondere avond 5 maart 

4 
raadsvoorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Ferm Werk 

(volgt) 
Politieke avond 20 februari 

5 

Themabijeenkomst bestuursopdracht: presentatie 

voorstellen derde lichting en resultaten eerste en tweede 

lichting (RIB 19R.00883) 

Politieke avond 5 maart 

6 
raadsvoorstel (20r.00016) nota Financiële sturing 2020 

(eerste behandeling in auditcommissie 5 februari) 

raadsvergadering 13 februari 

(hamerstuk) 

7 
raadsvoorstel (20r.00055) notitie Investeringsplanning 

(eerste behandeling in auditcommissie 5 februari) 
Politieke avond 20 februari 

8 

 

raadsvoorstel (19r.01061) Financiële beleids- en 

beheersverordening gemeente Woerden 2020 

(eerste behandeling in auditcommissie 5 februari) 

raadsvergadering 13 februari 

(hamerstuk) 

9 
raadsvoorstel (19r.01053) zienswijze concept kaderbrief 

GGDrU 2021 

raadsvergadering 13 februari 

(hamerstuk) 

10 raadsvoorstel (20r.00028) inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo Politieke avond 20 februari 

11 

raadsvoorstel (19r.00932) veilige oversteek 

Steinhagenseweg Beneluxlaan, opmerkingen raadslid 

Bakker 

Politieke avond 20 februari 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/16-januari/19:00/raadsinformatiebrief-19r-00883-voortgangsrapportage-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-20r-00016-nota-financie-le-sturing-2020-aangepast-na-auditcommissie-5-februari-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-20r-00055-inzake-notitie-investeringsplanning.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-19r-01061-financie-le-beleids-en-beheersverordening-gemeente-woerden-2020-aangepast-na-auditcommissie-5-februari-2020.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-19r-01053-inzake-zienswijze-concept-kaderbrief-ggdru-2021.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-20r-00028-inzake-inkoopkaders-jeugdhulp-en-wmo.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/06-februari/19:00/raadsvoorstel-19r-00932-raadsvoorstel-veilige-oversteek-steinhagenseweg-beneluxlaan.pdf
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12 
Initiatiefvoorstel Van Meijeren (20.002418) Beleidskader 

kleine windmolens in gemeente Woerden 
Politieke avond 20 februari 

13 
raadsvoorstel (20R.00083) Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt (Campinaast) 
Politieke avond 20 februari 

14 
Themabijeenkomst armoede en schulden (n.a.v. toezegging 

wethouder, RIB in februari) 
Bijzondere avond 26 maart 

15 

raadsvoorstel (19R.01038) Vaststellen kaders en 

participatieproces parkeerbeleid 

(onderwerp behandeld op Bijzondere avond 16 januari) 

Politieke avond 20 februari 

16 Themabijeenkomst ontwikkeling nieuw politiebureau Bijzondere avond 5 maart 

17 

Raadsvoorstel shortlist strategische heroriëntatie 18 februari. 

Het college neemt op 18 februari een besluit over (een 

raadsvoorstel inzake) de shortlist voor onderwerpen die 

worden onderzocht in het kader van de strategische 

heroriëntatie. Die onderzoeken moeten leiden tot een 

sluitende ontwerp-begroting voor 2021. De raad krijgt de 

uitkomsten van de onderzoeken/taskforces te zien bij de 

voorjaarnota (juni/juli). In verband met de start van het 

onderzoeks- en uitzoekwerk door het college wordt z.s.m. 

besluitvorming van de raad gevraagd. Voorgesteld wordt om 

de beeldvormende sessie te houden op de Politieke avond 

van 5 maart, waarna besluitvorming kan plaatsvinden op 12 

maart. 

Beeldvorming Bijzondere 

avond 5 maart 

Debat en Besluit 12 maart 

18 
raadsvoorstel (19R.00824) verplaatsing grens bebouwde 

kom Milandweg te Zegveld 

raadsvergadering 13 februari 

(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/2020/06-februari/19:00/Bestemmingsplan-vaststelling-bestemmingsplan-Witt-Campinaast
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01038-raadsvoorstel-inzake-vaststellen-kaders-en-participatieproces-parkeerbeleid.pdf
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3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Raadsacademie 6 februari  

Raadsacademie: de Omgevingswet (samen met raad Oudewater) 

 

 raadsvergadering 13 februari  

bespreekstuk raadsvoorstel Evaluatie vergadermodel 

bespreekstuk Moties vreemd aan de orde van de dag 

hamerstuk 
raadvoorstel Zienswijze Uitgangspunten begroting 2021 Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 

hamerstuk raadsvoorstel Zienswijze concept kaderbrief GGDrU 2021 

hamerstuk raadsvoorstel Verplaatsing grens bebouwde kom Milandweg te Zegveld 

hamerstuk raadsvoorstel Nota Financiële sturing 2020 

hamerstuk 
Raadsvoorstel Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 

2020 

 

Raadsacademie zaterdag 15 februari  

Raadsacademie: Omgevingswet – werkcollege (10.00 – 12.30 uur) 

 

 Politieke avond 20 februari  

  voorzitter: Toos van Soest  raadzaal 

20.00 raadsvoorstel Vaststellen kaders en participatieproces 

parkeerbeleid 

debat Noorthoek 

20.40 raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Herontwikkelingslocatie Witt (Campinaast) 

beeld De Weger  

21.40 raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg Beneluxlaan beeld Noorthoek 

22.40 

23.10 

Initiatiefvoorstel Beleidskader kleine windmolens in gemeente 

Woerden: presentatie en eerste beeldvormende behandeling 

beeld De Weger 

  voorzitter: Florian Bos  commissiekamer 

20.00 raadsvoorstel Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo beeld De Weger 

20.40 raadsvoorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Ferm Werk debat Becht 
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21.20 

22.00 
raadsvoorstel Notitie Investeringsplanning 

debat Bolderdijk 

 

 Bijzondere avond 5 maart  

  voorzitter: Coby Franken  raadzaal 

20.00 Beeldvormende bijeenkomst raadsvoorstel shortlist strategische 

heroriëntatie 

beeld Bolderdijk 

21.30 

22.30 

Themabijeenkomst bestuursopdracht: presentatie voorstellen 

derde lichting en resultaten eerste en tweede lichting 

thema 

bijeenkomst 
Becht 

  voorzitter: Florian van Hout  commissiekamer 

20.00 

 

Themabijeenkomst ontwikkeling nieuw politiebureau thema 

bijeenkomst 
? 

20.45 Themabijeenkomst veiligheidsbeeld: tussenevaluatie IVP in 

samenhang met de veiligheidscijfers 

thema 

bijeenkomst 
Molkenboer 

   commissiekamer 

21.30 

23.00 

Raadswerkgroep Energietransitie consultatie 

bijeenkomst 
De Weger 
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4. Doorkijk 2020: maart - juli 

 

Raadsvergadering 12 maart  

raadsvoorstel vaststellen zienswijze kaderbrief Ferm Werk 

raadsvoorstel Vaststellen kaders en participatieproces parkeerbeleid 

raadsvoorstel Inkoopkaders Jeugdhulp en Wmo 

raadsvoorstel Notitie Investeringsplanning 

raadsvoorstel Veilige oversteek Steinhagenseweg Beneluxlaan 

raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Herontwikkelingslocatie Witt (Campinaast) 

raadsvoorstel Shortlist strategische heroriëntatie 

 

Politieke avond 19 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Bijzondere avond 26 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

Presentatie raadslid Van Assem inzake de VNG 

Commissie raadsleden en griffiers 
 

Themabijeenkomst armoede en schulden (n.a.v. 

toezegging wethouder, RIB in februari) 
Raadswerkgroep Energietransitie 

Themabijeenkomst casemanagement Sociaal 

Domein: bespreking systematiek met 

voorbeeldcasussen 

 

 

Raadsvergadering 2 april 2020  

 

 

Politieke avond 9 april 2020  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 raadsvoorstel RES-bod 
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Thema-avond 16 april 2020  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Raadsvergadering 23 april   

 

 

Politieke avond 14 mei   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 raadsvoorstel RES-bod 

 

Thema-avond 20 mei   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Raadsvergadering 28 mei   

 

 

Politieke avond 4 juni   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Thema-avond 11 juni   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Politieke avond 11 juni 2020  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 
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Politieke avond 18 juni   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Raadsvergadering 25 juni 2020  

 

 

Politieke avond 2 juli   

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

  

 

Raadsacademie 9 juli 2020 (?)  

 

 

Raadsvergadering 16 juli 2020  

 

 


