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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 28 augustus 2020 

onderwerp Verslag agendavoorbereiding 27 augustus 2020 

1. Mededelingen 

A. Debat brug Woerden-West 

Vanuit Fractie Bakker is het verzoek gekomen een debat op de Politieke Avond in te plannen 

(zonder parallelsessie) om uitgebreid te kunnen debatteren over brug Woerden-West. Het 

raadsvoorstel met betrekking tot dit onderwerp wordt op 8 september in het college 

behandeld, waarna het zal worden gedeeld met de raad. Daarnaast blijkt er vanuit inwoners 

behoefte te zijn over dit onderwerp van gedachten te wisselen met de raad. We stellen voor dit 

te combineren met het aangevraagde debat tijdens een beeld- en debatsessie op 1 oktober 

(20:00 – 22:00).  

Besluit agendacommissie: Het verzoek wordt gehonoreerd, mits de agendavoorraad het 

blijft toestaan. Mochten er meer onderwerpen besproken moeten worden tijdens de Politieke 

Avond van 1 oktober, kan dit debat toch in een parallelsessie worden geagendeerd.  

 

B. Themabijeenkomst bomenareaal 

Vanuit de organisatie is de vraag gekomen voor de raad een themabijeenkomst te 

organiseren over een vernieuwde visie op het bomenareaal van de gemeente. In 

samenwerking met een nieuwe marktpartij wil team Groenbeheer graag een presentatie 

geven en in gesprek gaan met de raad over het bomenareaal. Daarnaast heeft D66 door 

middel van schriftelijke vragen bij het college gevraagd een bijeenkomst te organiseren over 

de kaders van het groenbeheer in Woerden. Voorstel is deze bijeenkomst tijdens de thema-

avond van 10 september te plannen.   

Besluit agendacommissie: Het verzoek wordt gehonoreerd. De griffie wordt daarnaast 

gevraagd het college te vragen de schriftelijke vragen van D66 vóór 10 september te 

beantwoorden. 

 

C. Verzoek Inwonersbelangen hoorzitting Hof van Harmelen in Dorpshuis Harmelen 

Inwonersbelangen heeft het verzoek ingediend om in september een hoorzitting te 

organiseren over het bestemmingsplan Hof van Harmelen in het Dorpshuis van Harmelen om 

daar inwoners te kunnen spreken. Het voorstel is om dit verzoek te honoreren en Hof van 

Harmelen als pilot te gebruiken voor het inloopspreekuur zoals dat in het presidium van 15 

april is besproken.  

Dit inloopspreekuur kan op locatie worden georganiseerd. Naar aanleiding van het 

bestemmingsplan kunnen inwoners van gedachten wisselen met aanwezige raadsleden en 

fractieassistenten, maar inwoners kunnen ook over andere onderwerpen van gedachten 

wisselen met de raad. In samenspraak met de projectleider van Hof van Harmelen zal worden 

gezocht naar een geschikte datum eind september of begin oktober voor het inloopspreekuur. 

Het voorstel is dus om het inloopspreekuur vanwege de locatie en de aard van de bijeenkomst 

niet in te plannen binnen Raad op Donderdag. 

Besluit agendacommissie: Het verzoek wordt conform voorstel gehonoreerd. In 

samenspraak met de projectleider wordt naar een geschikte datum voor dit eerste 

inloopspreekuur gezocht. 

 

D. Verzoek CU/SGP inzake themabijeenkomst mantelzorgbeleid en het logeerhuis Bredius 

Lia Noorthoek heeft namens de fractie van CU/SGP een verzoek ingediend voor een 

themabijeenkomst over mantelzorg en het logeerhuis Bredius. Het gaat om een bijeenkomst 
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van 45 – 60 minuten met de wethouder, beleidsmedewerkers en het logeerhuis waarbij onder 

andere een presentatie gegeven wordt door het logeerhuis. Het programma wordt op dit 

moment afgestemd met de beleidsmedewerkers. Voorstel is om deze bijeenkomst tijdens de 

thema-avond van 19 november in te plannen.  

Besluit agendacommissie: Het verzoek wordt gehonoreerd. Wel wordt benadrukt dat er 

tijdens de bijeenkomst een koppeling wordt gemaakt met het gemeentebeleid rondom 

mantelzorg. 

 

E. Aanvullende mededeling – technische themabijeenkomst strategische heroriëntatie 

Aanvullend op de beeld- en debatsessie inzake de strategische heroriëntatie ligt het voorstel 

in samenwerking met het projectteam strategische heroriëntatie een technische sessie te 

organiseren naar aanleiding van het raadsvoorstel.  

 

Besluit agendacommissie: Het verzoek wordt gehonoreerd. De sessie wordt ingepland 

tijdens de thema-avond van 10 september.  

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  
 

 stuk/verzoek advies 

1 

Raadsvoorstel (20R.00699) inzake financiële schade door 

corona van WoerdenSport 

In aanvulling op het raadsvoorstel zal het college een 

raadsinformatiebrief aan de raad sturen met meer informatie 

over de financiële schade door corona voor WoerdenSport.  

 

Besluit agendacommissie: conform voorstel inplannen. 

PA 17 september 

Raad 24 september 

2 

Raadsvoorstel (20R.00663) Ruimtelijke contour en 

aangescherpt beoordelingskader voor het Ruimtelijk 

Economisch Perspectief en Programma (REP) van de U10 

 

Besluit agendacommissie: conform voorstel inplannen. 

PA 17 september 

Raad 24 september 

3 

Raadsvoorstel (20r.00556) inzake Beleid Klimaatbestendig 

2050 2.0 

Lotte Versteeg wil in overleg met wethouder Bolderdijk graag 

een presentatie geven. Maximaal 5 minuten. 

 

Besluit agendacommissie: deze sessie wordt geagendeerd op 

1 oktober, zodat voor zowel de beeld- en debatsessie inzake de 

ruimtelijke contour en aangescherpt beoordelingskader REP als 

voor de sessie inzake klimaatbestendig 2050 meer tijd 

ingepland kan worden.  

PA 17 september 

Raad 24 september 

PA 1 oktober 

Raad 15 oktober 

4 

Presentatie subsidieverwerving (op verzoek CDA n.a.v. aanbod 

presentatie in RIB inzake binnenhalen Europese, landelijke en 

provinciale subsidies) 

 

Besluit agendacommissie: conform voorstel inplannen. 

Thema-avond 10 

september 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/27-augustus/16:30/Raadsvoorstel-inzake-financiele-schade-door-corona-van-WoerdenSport
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/27-augustus/16:30/Raadsvoorstel-inzake-ruimtelijk-contour-en-aangescherpt-beoordelingskader-voor-het-Ruimtelijk-Economische-Perspectief-en-Programma-REP-van-de-U10
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/27-augustus/16:30/raadsvoorstel-20r-00556-inzake-beleid-klimaatbestendig-2050-2-0
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00371-raadsinformatiebrief-beantwoording-art-42-vragen-cda-inzake-binnenhalen-europese-landelijke-en-provinciale-subsidies.pdf
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5 

Strategische heroriëntatie 

Raadsvoorstel zal op 2 september aan de raad worden 

gestuurd, alsmede het toegezegde overzicht van investeringen 

en een excelversie van de verschillende scenario’s. 

  

Besluit agendacommissie: conform voorstel inplannen. 

TA 10 september 

PA 17 september 

Raad 24 september 

6 

Raadsvoorstel (20R.00703) inzake zienswijze ontwerpbegroting 

2021 en ontwerp jaarrekening 2019 Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

 

Besluit agendacommissie: conform voorstel inplannen. 

Raad 24 september 

(hamerstuk) 

 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

Thema-avond 10 september 2020  

Raadszaal  Commissiekamer 

Vz. Monique Verheyen 

Griffie Sanne van den Hoek 

Vz. Wout den Boer en Arjen Draisma 

Griffie Reinhild Freytag 

20:00 – 21:00 Technische sessie Strategische 

Heroriëntatie 
20:00 – 22:00 Raadswerkgroep Energietransitie 

21:00 – 22:00 Presentatie subsidieverwerving 22:00 – 23:00 Raadswerkgroep REP 

22:00 – 23:00 Themabijeenkomst bomenareaal 

en groenbeheer 
 

 

 

Politieke Avond 17 september 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz. Marco Hollemans 

Griffie Mark Tobeas 

Vz. Toos van Soest 

Griffie Reinhild Freytag 

20:00 – 22:00 Raadsvoorstel inzake strategische heroriëntatie (raadszaal) 

22:00 – 23:00 Raadsvoorstel inzake financiële 

schade door corona van WoerdenSport  

22:00 – 23:00 Raadsvoorstel Ruimtelijke 

contour en aangescherpt beoordelingskader 

voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief en 

Programma (REP) van de U10 

 

 

 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/27-augustus/16:30/Raadsvoorstel-inzake-zienswijze-jaarstukken-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
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Raadsvergadering 24 september 2020  

Hamerstuk - Raadsvoorstel (20R.00703) inzake zienswijze ontwerpbegroting 2021 en ontwerp 

jaarrekening 2019 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (hamerstuk) 

Bespreek-/hamerstuk - Raadsvoorstel inzake Financiële schade door corona van WoerdenSport 

Bespreek-/hamerstuk - 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 

 

4. Doorkijk oktober en november 

 

Politieke Avond 1 oktober 2020  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz.  

Griffie  

Vz. 

Griffie 

20:00 – 22:00 Debat brug Woerden-West 

Raadsvoorstel (20r.00556) inzake Beleid 

Klimaatbestendig 2050 2.0 
 

 

Raadsacademie 8 oktober 2020  

In samenwerking met het Perikles Instituut organiseert de griffie een raadsacademie naar 

aanleiding van het aangekondigde raadstevredenheidsonderzoek dat in september zal worden 

uitgezet onder de raadsleden en fractieassistenten.  

 

Doorkijk verderop in oktober en november  

Raadsvoorstel (20R.00763) inzake Beleidsplan Gemeentelijke Begraafplaatsen Woerden 2020 – 

2030  

PA 1 oktober, raad 15 oktober 

Raadsvoorstel RKC-onderzoek duurzaam inkopen  

PA12 november, Raad 26 november 

Raadsvoorstel Nota Verbonden Partijen 2020 (20R.00050) 

(Behandeld op PA 26 maart, nog niet gereed voor besluitvorming. Komt in september opnieuw 

richting de raad) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2020/27-augustus/16:30/raadsvoorstel-20r-00556-inzake-beleid-klimaatbestendig-2050-2-0
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Raadsvoorstel inzake begrotingswijziging Ferm Werk 

Raad 26 november 

RV herinrichting exercitieveld (participatie + groenfonds) 

Aangekondigd in RIB 

Verzoek Lia Noorthoek over themabijeenkomst Logeerhuis 

Thema-avond 19 november 

 Informatiebijeenkomst feiten en cijfers jeugd (verzoek vanuit de organisatie) 

19 november of 10 december 

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

griffiers 

 

 


