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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 17 april 2020 

onderwerp Agendavoorbereiding 22 april 2020 

1. Mededelingen en ten geleide 

 

A. Terugblik Politieke avond 16 april 

Op 16 april heeft de Politieke avond plaatsgevonden via Pexip, een videovergadering-tool waarmee 

live de vergadering kan worden uitgezonden op het RIS (en wordt gepubliceerd). Wat ging goed, wat 

kan beter? 

 

B. Gevolgen coronacrisis voor vergaderschema raad 

Na 23 april heeft de raad volgens het vergaderschema twee weken meireces en gaan we op 14 mei 

weer van start met een Politieke avond, waarna het zomerreces start na de raadsvergadering van 16 

juli. Is het wenselijk en nodig om de geplande recessen te beperken om uitgestelde besluitvorming 

alsnog te laten plaatsvinden (bijv. rond de heroriëntatie)?  

Advies griffie: in verband met beperkte hoeveelheid bespreekstukken op dit moment geen extra 

vergaderingen te plannen in het meireces. 

 

C. Vertraging en uitstel 

De volgende onderwerpen zijn (nog) niet aan bod gekomen of worden opnieuw geagendeerd: 
 

Onderwerp Update en/of voorstel 

Themabijeenkomst casemanagement 

Sociaal Domein: bespreking systematiek 

met voorbeeldcasussen 

Afstemming (ambtelijk en bestuurlijk) vindt deze week 

plaats. Voorstel aan college om dit op 20 mei te 

plannen. 

Themabijeenkomst armoede en schulden Ambtelijke afstemming: verzoek thema-avond 18 juni  

Presentatie raadslid Van Assem inzake de 

VNG- commissie Raadsleden en Griffiers 

Op een later moment agenderen voor een 

themabijeenkomst in overleg met de heer Van Assem 

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 

 

  

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00315-raadsvoorstel-inzake-ontwerp-van-de-regionale-energiestrategie-met-concept-bod.pdf
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2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  
 

 stuk/verzoek advies 

1 

Bespreekverzoek LijstvanderDoes: raadsinformatiebrief 

(20R.00318) Ontwerpscenario Exercitieveld. “LijstvanderDoes 

heeft grote bezwaren tegen de plannen in deze RIB. Het is een 

majeure zaak voor de inwoners van Woerden en is een brede 

discussie hierover is gewenst.” 

Politieke avond 14 mei 

(verzoek aan fractie om 

bespreekpunten tijdig op 

papier te zetten) 

2 
Raadsvoorstel (20r.00096) zienswijze ontwerpbegroting Afval 

Verwijdering Utrecht (AVU) 2021 

Raadsvergadering 28 mei 

2020 (hamerstuk) 

3 
Voorjaarsbijeenkomst met rekenkamercommissie n.a.v. 

Jaarplan 2020 en Jaarverslag 2019 van de RKC 

Thema-avond 20 mei 

(reeds gepland) 

4 
Verzoek college: presentatie stedenbouwkundige visie Poort 

van Woerden 
Thema-avond 20 mei 

5 
aankondiging (collegevergadering 21 april): raadsvoorstel 

(20R.00297) Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 
Politieke avond 14 mei 

6 
aankondiging (collegevergadering 28 april): raadsvoorstel 

ondersteuning sport en culturele instellingen (i.r.t. corona) 
Politieke avond 14 mei 

7 
aankondiging (collegevergadering 28 april): raadsvoorstel 1e 

begrotingswijziging 2020 Recreatieschap 

afhankelijk van inhoud 

voorstel 

 

 

  

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00318-raadsinformatiebrief-inzake-ontwerpscenario-exercitieveld.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/22-april/20:15/20r-00096-raadsvoorstel-inzake-zienswijze-ontwerpbegroting-afval-verwijdering-utrecht-avu-2021-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20u-05706-rekenkamercommissie-woerden-inzake-jaarverslag-2019-en-jaarplan-2020.pdf
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3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Politieke Avond 14 mei 2020  

voorzitter Florian Bos 
 

Raadsvoorstel Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 

Raadsvoorstel ondersteuning sport en culturele instellingen (i.r.t. corona) 

Raadsinformatiebrief ontwerpscenario Exercitieveld 

 

Thema-avond 20 mei 2020 (woensdag) 

voorzitter Monique Verheyen 

Voorjaarsbijeenkomst rekenkamercommissie Werkgroep Energietransitie (onder voorbehoud) 

Themabijeenkomst casemanagement Sociaal 

Domein: bespreking systematiek met 

voorbeeldcasussen 

Werkgroep REP (onder voorbehoud) 

Themabijeenkomst Stedenbouwkundige visie 

Poort van Woerden 
 

 

Raadsvergadering 28 mei 2020  

Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting Afval Verwijdering Utrecht (AVU) 2021 

Raadsvoorstel Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 

Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2020 Recreatieschap 
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4. Doorkijk juni en juli 

 

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 

Themabijeenkomst armoede en schulden Werkgroep Energietransitie 

Themabijeenkomst verkeersmodel Werkgroep REP 

 

Politieke avond 18 juni   

samenleving en bestuur – Jelle IJpma omgeving en financiën – … 

Bouwstenen participatiekader 

Jaarstukken gemeente Woerden 2019 

 

Raadsvergadering 25 juni 2020  

 

 

Politieke avond 2 juli   

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

Voorjaarsnota 

 

Raadsacademie 9 juli 2020  

 

 

Raadsvergadering 16 juli 2020  
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Te plannen na zomerreces  

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

binnenhalen Europese, landelijke en provinciale subsidies) 

 

 

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf

