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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 8 januari 2021 

onderwerp Verslag agendavoorbereiding 7 januari 2021 

1. Mededelingen en verzoeken 
A. Aangekondigd aanvraagformulier themabijeenkomst parkeerbeleid 

Zoals aangekondigd heeft de projectleider parkeerbeleid een aanvraagformulier voor de 
themabijeenkomst van 4 februari ingediend bij de agendacommissie. Daarin zijn o.a. het 
doel en de opzet van de bijeenkomst opgenomen. Eerder was deze bijeenkomst al 
ingepland voor 4 februari 2021. Het raadsvoorstel met betrekking tot het parkeerbeleid zal 
op 19 januari worden vastgesteld door het college, waarna het met de raad gedeeld 
wordt. 
Besluit: conform eerder besluit inplannen op 4 februari. 

 
B. Zienswijze begroting recreatieschap en reactie toekomstplanning Recreatie Midden-

Nederland 
Op 5 januari zal het college twee raadsvoorstellen behandelen met betrekking tot het 
recreatieschap de Stichtse Groenlanden: een zienswijze op de ontwerp-uitgangspunten 
van de begroting 2022 en een reactie op de toekomstige samenwerking 
recreatieschappen. Het voorstel is om beide raadsvoorstellen te agenderen voor 
bespreking op de Politieke Avond van 21 januari en besluit tijdens de raadsvergadering 
van 28 januari. 
Besluit: conform voorstel inplannen.  
 

C. Zienswijze kadernota VRU 2022 
Op 5 januari heeft het college het raadsvoorstel met betrekking tot de zienswijze op de 
kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Utrecht behandeld. Het verzoek van de 
veiligheidsregio is voor 5 februari een zienswijze in te dienen.  
Besluit: agenderen als hamerstuk op de raadsvergadering van 28 januari 2021. 
 

D. Zienswijze ontwerpbegroting AVU 
Op 5 januari heeft het college het raadsvoorstel met betrekking tot de zienswijze op de 
ontwerpbegroting van de AVU 2022 behandeld. Dit stuk is later aan de vergaderstukken 
toegevoegd. 
Besluit: agenderen als hamerstuk op raadsvergadering van 28 januari 2021. 
 

E. Themabijeenkomst bestuursopdracht 
Eind november is de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 
voortgang van de bestuursopdracht. In die raadsinformatiebrief is ook aangekondigd dat 
het college de raad tijdens een themabijeenkomst nader zal inlichten over de 
ontwikkelingen van de bestuursopdracht.  
Besluit: agenderen tijdens de Thema-avond van 4 februari. 
 

F. Themabijeenkomst samenwerkingsverbanden Ferm Werk 
Het CDA heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de samenwerking tussen 
Ferm Werk en lokale werkgevers en organisaties. In de beantwoording heeft het college 
aangegeven over dit onderwerp een themabijeenkomst te willen organiseren. Het verzoek 
van het CDA is deze bijeenkomst vóór half maart in te plannen, zodat de raad de 
informatie mee kan nemen in zijn beoordeling van de begroting van Ferm Werk voor 2022. 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Aanvraagformulier-themabijeenkomst-parkeerbeleid
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01001-Raadsinformatiebrief-Voortgang-bestuursopdracht.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/20R-01208-Beantwoording-vragen-CDA-Samenwerking-Ferm-Werk-met-lokale-werkgevers-en-organisaties.pdf
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Besluit: toevoegen aan de doorkijk en tijd inruimen tijdens de Thema-avond van 11 maart.  
 

G. Werkgroep REP 14 januari verplaatsen naar 21 januari 
Op 14 januari stond een bijeenkomst van de werkgroep REP ingepland. Omdat er op dat 
moment nog onvoldoende informatie over de Omgevingsvisie bekend is, ligt het verzoek 
voor om deze bijeenkomst een week later tijdens de Politieke Avond van 21 januari in te 
plannen.  
Besluit: wijzigen conform verzoek. 

 
2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  

 

 Stuk/verzoek Besluit 

1.  Raadsvoorstel (20R.01212) Wijziging nota financiële sturing 

PA 11 februari (vooraf 
behandeling 
auditcommissie), raad 18 
februari) 

2.  Raadsinformatiebrief (20R.01206) Jaarbrief wonen PA 21 januari 

3.  Raadsvoorstel (20R.01272) Toekomstige samenwerking 
Recreatieschappen 

PA 21 januari, raad 28 
januari 

4.  Raadsvoorstel (20R.01227) Ontwerp uitgangspunten 
begroting 2022 Recreatieschap Stichtse Groenlanden 

PA 21 januari, raad 28 
januari 

5.  Raadsvoorstel (20R.01247) Zienswijze kadernota 2022 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

Raad 28 januari 
(hamerstuk) 

6.  Raadsvoorstel (20R.01239) Zienswijze ontwerpbegroting 
Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2022 

Raad 28 januari 
(hamerstuk) 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 
 

Thema-avond 14 januari 2021  

Digitale vergaderzaal Digitale vergaderkamer 

Vz. Florian van Hout 
Griffie Sanne van den Hoek 

Vz. Wout den Boer/Daphne van der Wind 
Griffie Reinhild Freytag 

20.00 – 20.45 uur 650 jaar Woerden 20.00 – 21.30 uur Werkgroep Energietransitie 

20.45 – 21.30 uur Presentatie Hendrie van 
Assem (Inwonersbelangen) inzake zijn 
deelname aan de VNG-commissie raadsleden 
en griffiers 

21.30 – 22.30 uur Deelmobiliteit  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Raadsvoorstel-20R-01212-Wijziging-nota-financiele-sturing
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Jaarbrief-Wonen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Raadsvoorstel-20R-01272-Toekomstige-samenwerking-Recreatieschappen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Raadsvoorstel-20R-01227-Ontwerp-uitgangspunten-begroting-2022-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Raadsvoorstel-20R-01247-Kadernota-VRU-2022
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/07-januari/19:00/Raadsvoorstel-20R-01239-Zienswijze-ontwerpbegroting-Afvalverwijdering-Utrecht-AVU-2022
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Politieke Avond 21 januari 2021  

Digitale vergaderzaal Digitale vergaderkamer 

Vz. Toos van Soest 
Griffie Mark Tobeas 

Vz. Arjen Draisma 
Griffie Reinhild Freytag 

20.00 – 21.30 uur Raadsvoorstel zienswijze op 
uitgangspunten begroting recreatieschap 2022 
Raadsvoorstel reactie op de toekomstige 
samenwerking recreatieschappen (incl. korte 
presentatie) 

20.00 – 21.30 uur Werkgroep REP 

21.00 – 22.30 uur Jaarbrief wonen 

 

Raadsvergadering 28 januari 2020  

Hamerstuk - Raadsvoorstel Kwijtscheldingsregeling 

Hamerstuk - Raadsvoorstel Zienswijze kadernota VRU 2022 

Hamerstuk - Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting Afvalverwijdering Utrecht (AVU) 2022 

Hamerstuk - Raadsvoorstel Incassoreglement 

Hamerstuk - Raadsvoorstel De verklaring van geen bedenkingen te weigeren ten behoeve van de 
weigering omgevingsvergunning voor het herbouwen van een blokhut en overkapping op het adres 
Meije 304 te Zegveld 

Bespreekstuk - Raadsvoorstel kredietaanvraag realisatie politiekantoor (doorgeschoven vanuit 
raadsvergadering 16 december 2020) 

Bespreekstuk/hamerstuk - Raadsvoorstel Handhaving onderzoekslocaties schuifruimte 

Bespreekstuk/hamerstuk - Raadsvoorstel Vaststelling grondexploitaties ontwikkeling schuifruimte 

Hamerstuk/bespreekstuk - Raadsvoorstel zienswijze op uitgangspunten begroting recreatieschap 
2022 

Hamerstuk/bespreekstuk - Raadsvoorstel reactie op de toekomstige samenwerking 
recreatieschappen 

 

Thema-avond 4 februari 2021  

Digitale vergaderzaal  Digitale vergaderkamer 

Vz. Marco Hollemans 
Griffie Mark Tobeas 

Vz. Jelle IJpma 
Griffie Liesje Wanders 
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20.00 – 21.00 uur Themabijeenkomst 
schuldhulpverlening 

20.00 – 21.00 uur Themabijeenkomst 
parkeerbeleid 

21.00 – 21.45 uur Themabijeenkomst Wet 
inburgering 

21.00 – 22.30 Themabijeenkomst 
bestuursopdracht 

 

Politieke Avond 11 februari 2021  

Digitale vergaderzaal Digitale vergaderkamer 

Vz. Toos van Soest 
Griffie Mark Tobeas 

Vz. Coby Franken 
Griffie Liesje Wanders 

Raadsvoorstel parkeerbeleid Raadsvoorstel wijziging nota financiële sturing 

 
4. Doorkijk komende maanden 

 

Onderwerp   PA/TA Raad 

M-87: Scenario’s renovatie Exercitieveld 4 en 18 maart 25 maart  

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

4 maart 25 maart 

Themabijeenkomst samenwerking Ferm Werk met lokale 
werkgevers en organisaties (zie beantwoording schriftelijke 
vragen CDA (20R.01208)) 

TA 11 maart  

P-217: Stedenbouwkundige visie Stationsgebied / Poort van 
Woerden 

18 maart 25 maart 

P-222: 3e ronde bestuursopdracht + voortgangsrapportages 15 april 22 april 

Raadsvoorstel budgetoverhevelingen 15 april 22 april 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden 
(woongebied)’ (zienswijzeprocedure t/m 11 november 2020) 

17 juni 24 juni 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en 
Polanen’ (zienswijzeprocedure t/m 11 november 2020) 

17 juni 24 juni 

T-419 en M-84: Bestemmingsplan Witt (Campinaast) Onbekend Onbekend 

P-208 en P-209: Meerjaren ontwikkelagenda cultuur 
Raadsvoorstel integraal cultuurbeleid De Creatieve Stad 

Onbekend Onbekend 

 


