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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 18 september 2020 

onderwerp Verslag agendavoorbereiding 17 september 2020 

1. Mededelingen en verzoeken 
A. Informatiebijeenkomst feiten en cijfers jeugd 

Onze collega’s van het sociaal domein geven graag een presentatie over de 
ontwikkelingen rondom de Jeugdwet in Woerden om zo meer inzicht te geven in de feiten 
en cijfers van deze wet. “Ons domein is nog relatief nieuw voor de gemeente, we hebben 
de kosten nog niet altijd goed onder controle en zijn soms nog zoekende in welke 
werkwijze het beste past in Woerden. Graag laten we aan de raad zien hoe we dit nu 
aanpakken en op basis van welke informatie wij onze keuzes maken.” 
Besluit: De bijeenkomst wordt ingepland tijdens de Thema-avond van 10 december. 
 

B. Themabijeenkomst deelmobiliteit 
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake parkeerbeleid (12 maart 2020) heeft 
de raad het verlangen geuit een themasessie te organiseren rondom het thema 
deelmobiliteit. Het verzoek van de wethouder is om deze sessie uiterlijk in februari 2021 in 
te plannen.  
Voorstel: In januari of februari wordt voor dit onderwerp ruimte gereserveerd tijdens een 
Thema-avond. Het onderwerp wordt toegevoegd aan de doorkijk. 
 

C. Presentatie Ferm Werk afhandeling moties ‘Meters maken’ (M-85) en ‘Samen oplossingen 
bieden voor leren werken’ (M-50) 
In overleg met het college geeft Ferm Werk graag een presentatie aan de raad om de raad 
te informeren over de afhandeling van de moties ‘Meters maken’ en ‘Samen oplossingen 
bieden voor leren werken’. Ferm Werk gaat vervolgens graag in gesprek met de raad over 
de afhandeling van deze moties.  
Besluit: De presentatie wordt ingepland tijdens de Thema-avond van 19 november. Het 
gaat nadrukkelijk om een informatieve presentatie en geen consultatie van de raad. 
 

D. Bijeenkomst participatieraad – gemeenteraad 
In 2017 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met de toen zittende 
gemeenteraadsleden. De Participatieraad, en naar zij vernomen hebben ook de 
gemeenteraadsleden, hebben deze bijeenkomst als heel zinvol ervaren. 
Graag wil de Participatieraad een dergelijke bijeenkomst organiseren met de huidige 
gemeenteraadsleden. Het gaat hierbij om een contactmoment met de raadsleden en 
eventueel een aantal betrokken beleidsambtenaren, waarin over op een later moment te 
bepalen actuele onderwerpen met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. 
De Participatieraad zou deze bijeenkomst graag voorafgaand aan een Politieke Avond in 
november in de raadszaal organiseren. Desgewenst kunnen zij een kleine maaltijd 
verzorgen. 
Besluit: De Participatieraad wordt in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de Politieke 
Avond van 12 november een bijeenkomst te organiseren. 
 

 

 
  



 

 

  

2 van 5 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  
 

 stuk/verzoek advies 

1 

Raadsvoorstel (20R.00763) inzake Beleidsplan Gemeentelijke 
Begraafplaatsen Woerden 2020 – 2030  
 
Besluit: Conform voorstel inplannen. 

PA 1 oktober, raad 15 
oktober 

2 

Raadsvoorstel (20R.00810) vaststelling bestemmingsplan 
Mijzijde 139 
 
Besluit: Conform voorstel inplannen. 

Raad 24 september 
(hamerstuk) 

3 
 Raadsvoorstel (20R.00782) brug Woerden-West 
 
Besluit: Conform voorstel inplannen. 

PA 1 oktober, raad 15 
oktober 

4 

Raadsvoorstel (20R.00732) verzoek verklaring van geen 
bedenkingen aan de gemeenteraad ten behoeve van de 
omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een 
werktuigenloods en het bouwen van een wasplaats, op het 
adres Hoofdweg 149 in Zegveld (OLO3839731) 
 
Besluit: Conform voorstel inplannen. 

Raad 24 september 
(hamerstuk) 

 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

Raadsvergadering 24 september 2020  

Hamerstuk - Raadsvoorstel inzake zienswijze ontwerpbegroting 2021 en ontwerp jaarrekening 
2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (hamerstuk) 

Hamerstuk – Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Mijzijde 139 

Hamerstuk – Raadsvoorstel verzoek verklaring van geen bedenkingen aan de gemeenteraad ten 
behoeve van de omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een werktuigenloods en het bouwen 
van een wasplaats, op het adres Hoofdweg 149 in Zegveld (OLO3839731) 

Hamerstuk - Raadsvoorstel inzake Financiële schade door corona van WoerdenSport 

Bespreekstuk - Raadsvoorstel inzake Ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader voor 
het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma (REP) van de U10 

Bespreekstuk - Raadsvoorstel inzake Uitgangspunten bij vorming participatieproces ontwerp 
Warmtevisie 

Bespreekstuk - Raadsvoorstel inzake Strategische Heroriëntatie 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/17-september/19:00/Raadsvoorstel-20R-00763-inzake-Beleidsplan-Gemeentelijke-Begraafplaatsen-Woerden-2020-2030
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/17-september/19:00/Raadsvoorstel-20R-00810-vaststelling-bestemmingsplan-Mijzijde-139
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/17-september/19:00/Raadsvoorstel-20R-00782-brug-Woerden-West
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/17-september/19:00/Raadsvoorstel-20R-00732-verzoek-verklaring-van-geen-bedenkingen-aan-de-gemeenteraad-ten-behoeve-van-de-omgevingsvergunning-voor-het-uitbreiden-van-een-werktuigenloods-en-het-bouwen-van-een-wasplaats-op-het-adres-Hoofdweg-149-in-Zegveld-OLO3839731
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Politieke Avond 1 oktober 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  
Griffie  

Vz. 
Griffie 

20:00 – 23:30 Debat brug Woerden-West 

20:00 – 21:00 Raadsvoorstel inzake Beleid 
Klimaatbestendig 2050 2.0 

21:00 – 21:45 Raadsvoorstel inzake Beleidsplan 
Gemeentelijke Begraafplaatsen Woerden 2020 
– 2030 

 

Raadsacademie 8 oktober 2020  

In samenwerking met het Periklesinstituut organiseert de griffie een raadsacademie naar aanleiding 
van het aangekondigde raadstevredenheidsonderzoek dat op 14 september is uitgezet onder de 
raadsleden en fractieassistenten.  

 

Raadsvergadering 15 oktober 2020  

Bespreekstuk - Raadsvoorstel brug Woerden-West 

Hamer-/bespreekstuk - Raadsvoorstel inzake Beleidsplan Gemeentelijke Begraafplaatsen Woerden 
2020 – 2030 

 

Begrotingscommissie 28 oktober 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  
Griffie  

Vz. 
Griffie 

Begrotingscommissie Begrotingscommissie 

 

Begrotingscommissie 29 oktober 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  
Griffie  

Vz. 
Griffie 

Begrotingscommissie Begrotingscommissie 
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Raadsvergadering 5 november 2020  

Begrotingsraad 

 

Politieke Avond 12 november 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  
Griffie  

Vz. 
Griffie 

Raadsvoorstel schuifruimte (onder optie) Raadsvoorstel RKC-onderzoek duurzaam 
inkopen (onder optie) 

 

Thema-avond 19 november 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  
Griffie  

Vz. 
Griffie 

Themabijeenkomst mantelzorgbeleid en het 
Logeerhuis (45 min.) Werkgroep REP (onder optie) 

Presentatie Ferm Werk inzake moties ‘Meters 
maken’ en ‘Samen oplossingen bieden voor 
leren werken’ (45 min.) 

Werkgroep energietransitie (onder optie) 

 
4. Doorkijk  

Doorkijk   

Raadsvoorstel inzake begrotingswijziging Ferm Werk 
Raad 26 november 

Informatiebijeenkomst feiten en cijfers jeugd (verzoek vanuit de organisatie) 
10 december 

RV herinrichting exercitieveld (participatie + groenfonds) 
Aangekondigd in RIB 

Raadsvoorstel Nota Verbonden Partijen 2020 (20R.00050) 
Behandeld op PA 26 maart, nog niet gereed voor besluitvorming. Komt in september opnieuw 
richting de raad 

Presentatie Hendrie van Assem (Inwonersbelangen) inzake de VNG-commissie raadsleden en 
griffiers 

Themabijeenkomst deelmobiliteit 
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Thema-avond januari/februari 

 


