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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 16 januari 2020 

onderwerp Agendavoorbereiding 16 januari (versie 2) 

1. Mededelingen 

• Hoe te plannen participatiebijeenkomsten geïnitieerd door de raad (zoals een motiemarkt of 

een participatiebijeenkomst strategische heroriëntatie)? Binnen Raad op Donderdag (vaste 

vergaderdonderdag) of daarbuiten?  

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken en verzoeken 
 

 stuk/verzoek advies 

 

Bespreeknotitie CDA inzake politiek en maatschappelijke 

gesprek over vuurwerk in Woerden + verzoek uitnodigen 

deskundigen (politie, zorg etc) 

Politieke avond 30 januari  

(of Politieke avond 20 februari 

i.v.m. uitnodigen externen) 

 
Bespreeknotitie Fractie Bakker inzake neerwaartse spiraal 

van intolerantie 
Politieke avond 30 januari 

 
Verzoek raadslid Van Assem (Inwonersbelangen) inzake 

presentatie over de VNG Commissie raadsleden en griffiers 
Politieke avond 20 februari 

 

Themabijeenkomst gezamenlijke zorgvisie: presentatie en 

gesprek met raad (onder voorbehoud van beschikbaarheid 

partners) 

onder voorbehoud Bijzondere 

avond: 5 maart 

 
Themabijeenkomst veiligheidsbeeld: tussenevaluatie IVP in 

samenhang met de veiligheidscijfers 
Bijzondere avond 5 maart 

 

Kaderbrief Ferm Werk 2021: gesprek over uitgangspunten 

zienswijze – nieuwe werkvorm: consultatiesessie o.b.v. 

notitie college over uitgangspunten, waarna het college een 

concept-zienswijze (raadsvoorstel) opstelt 

Politieke avond 30 januari 

 
raadsvoorstel (20R.00006) vestiging voorkeursrecht 

plangebied Parallelweg West te Woerden 
Politieke avond 30 januari 

 

Themabijeenkomst bestuursopdracht: presentatie 

voorstellen derde lichting en resultaten eerste en tweede 

lichting (RIB 19R.00883) 

Politieke avond 5 maart 

 
Raadvoorstel (19R.01030) Zienswijze Uitgangspunten 

begroting 2021 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

raadsvergadering 23 januari 

(hamerstuk) 

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/16-januari/19:00/kaderbrief-ferm-werk-2021-20-000509.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/16-januari/19:00/raadsvoorstel-20r-00006-vestiging-voorkeursrecht-plangebied-parallelweg-west-te-woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/16-januari/19:00/raadsinformatiebrief-19r-00883-voortgangsrapportage-bestuursopdracht.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/19r-01030-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-uitgangspunten-begroting-2021-recreatieschap-stichtse-groenlanden.pdf
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3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

 raadsvergadering 23 januari 

bespreekstuk raadsvoorstel Brug Woerden-West 

hamerstuk raadsvoorstel Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 

hamerstuk raadsvoorstel Zienswijze Kadernota 2021 Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

hamerstuk 
Raadvoorstel Zienswijze Uitgangspunten begroting 2021 Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden 

 

 Politieke avond 30 januari  

  voorzitter: Jelle IJpma  raadzaal 

20.00 Bespreeknotitie CDA inzake politiek en maatschappelijke gesprek 

over vuurwerk in Woerden 

beeld & 

debat 

Molkenboer 

21.00 Kaderbrief Ferm Werk 2021: gesprek over uitgangspunten 

zienswijze 

consultatie Becht 

21.50 

22.35 

Bespreeknotitie Fractie Bakker inzake neerwaartse spiraal van 

intolerantie 

beeld & 

debat 

Molkenboer 

  voorzitter: Toos van Soest commissiekamer  

20.00 

21.00 

raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht plangebied Parallelweg 

West te Woerden 

beeld De Weger 

Noorthoek 
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4. Doorkijk 2020: januari-maart 

 

Raadsacademie 6 februari  

Raadsacademie: de Omgevingswet (samen met raad Oudewater) 

 

Raadsvergadering 13 februari  

Raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht plangebied Parallelweg West te Woerden 

 

Raadsacademie zaterdag 15 februari  

Raadsacademie: Omgevingswet – werkcollege 

 

Politieke avond 20 februari  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

Presentatie raadslid Van Assem inzake de VNG 

Commissie raadsleden en griffiers 

Raadsvoorstel bestemmingsplan Witt (Campina-

terrein) (aanlevering 4 februari) 

Kaderbrief Ferm Werk 2021: concept-zienswijze  

Raadsvoorstel uitgangspunten inkoop  

 

Bijzondere avond 5 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

onder voorbehoud: Themabijeenkomst 

gezamenlijke zorgvisie: presentatie en gesprek 

met raad (90 minuten) 

Themabijeenkomst veiligheidsbeeld: 

tussenevaluatie IVP in samenhang met de 

veiligheidscijfers (50 minuten) 

Themabijeenkomst bestuursopdracht: 

presentatie voorstellen derde lichting en 

resultaten eerste en tweede lichting (60 

minuten) 

Raadswerkgroep Energietransitie (60 minuten) 

optie bij vervallen zorgvisie: Ontwikkelingen en 

terugblik 5 jaar WoerdenSport 
 

 

Raadsvergadering 12 maart  

Kaderbrief Ferm Werk 2021: concept-zienswijze 

Raadsvoorstel Subsidie inwonerinitiatieven op energie 
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raadsvoorstel Uitgangspunten participatie gemeentelijke warmtevisie 

 

 

Politieke avond 19 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

 Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 

 

Bijzondere avond 26 maart  

samenleving en bestuur omgeving en financiën 

Themabijeenkomst casemanagement Sociaal 

Domein: bespreking systematiek met 

voorbeeldcasussen 

Raadswerkgroep Energietransitie 

Ontwikkelingen en terugblik 5 jaar 

WoerdenSport 
 

 


