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aan leden en adviseurs van de agendacommissie 

opsteller griffie 

datum 19 februari 2021 

onderwerp Verslag agendavoorbereiding 17 februari 2021 

1. Mededelingen en verzoeken 
A. Ouden Huis op 4 maart 

Voor het eerder ingediende verzoek van de fracties van Inwonersbelangen en 
LijstvanderDoes met betrekking tot het Ouden Huis heeft de griffie op verzoek van de 
agendacommissie een geschikte datum gezocht. 
Besluit: Inplannen voor de Politieke Avond van 4 maart.  
 

B. Proces Ferm Werk 
Op dinsdag 15 februari heeft het college een raadsinformatiebrief vastgesteld met 
betrekking tot het proces Kaderbrief Ferm Werk. Het bespreken van de zienswijze op 
deze brief was initieel gepland voor de Politieke Avond van 4 maart. De brief is echter 
(nog) niet vastgesteld, waardoor bespreking niet mogelijk is. Wel kan op 4 maart de 
aangekondigde raadsinformatiebrief worden besproken. 
Besluit: De aangekondigde raadsinformatiebrief inplannen voor de Politieke Avond 
van 4 maart. 
 

C. Themabijeenkomst samenwerking Ferm Werk met lokale werkgevers en organisaties 
In de beantwoording van schriftelijke vragen van het CDA (20R.01208) over 
samenwerking tussen Ferm Werk en lokale werkgevers en organisaties geeft het 
college aan voor half maart 2021 een themabijeenkomst te willen organiseren over dit 
onderwerp. Hierbij kunnen ook afgevaardigden van lokale werkgevers en organisaties 
worden uitgenodigd om met de raad in gesprek te gaan.  
Besluit: de betrokken beleidsambtenaar vragen hiervoor een programma op te stellen 
en dit inplannen op de Thema-avond van 11 maart. 
 

D. Themabijeenkomst bestemmingsplannen Snellerpoort en Snel en Polanen 
Vanuit het college hebben we het verzoek ontvangen om naast de reguliere 
besluitvormingsprocedure met betrekking tot deze bestemmingsplannen ook een 
themabijeenkomst te organiseren.  
Besluit: het verzoek zoals dat er ligt, voegt te weinig toe aan reguliere behandeling 
van de bestemmingsplannen tijdens een Politieke Avond. De agendacommissie ziet 
wel behoefte aan een themabijeenkomst, maar wil het college daarbij meegeven een 
uitgebreide presentatie te geven over de totstandkoming van de plannen, waarbij ook 
vragen gesteld kunnen worden. Omdat het mogelijk moet zijn in een vroeger stadium 
dan de Politieke Avond nog input te leveren voor de plannen, besluit de 
agendacommissie de themabijeenkomst in te plannen tijdens de Thema-avond van 11 
maart. De behandeling van de bestemmingsplannen tijdens een Politieke Avond staat 
vooralsnog ingepland op 15 april. 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Raadsinformatiebrief-Uitstel-Kaderbrief-2021-2022-Ferm-Werk
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/20R-01208-Beantwoording-vragen-CDA-Samenwerking-Ferm-Werk-met-lokale-werkgevers-en-organisaties
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Aanvraag-themabijeenkomst-Snellerpoort-en-Snel-en-Polanen
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2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken  
 

 Stuk/verzoek Besluit 

1.  Raadsvoorstel (D/21/005047) Zienswijze op concept 
Kaderbrief 2022 GGDrU  

Raad 25 maart 
(hamerstuk) 

2.  Raadsvoorstel (D/21/008059) Budgetoverhevelingen 2020 PA 4 maart, raad 25 
maart 

3.  Raadsvoorstel (D/21/006079) Cheese Valley - oprichting 
stichting 

PA 4 maart, raad 25 
maart 

4.  Initiatiefvoorstel (D/21/009184 ) Grip op IBOR PA 1 april, raad 22 april 

 
3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Politieke Avond 4 maart 2021  

Digitale vergaderzaal Digitale vergaderkamer 

Vz. Marco Hollemans 
Griffie Reinhild Freytag 

Vz. Florian Bos 
Griffie Liesje Wanders 

20.00 – 21.00 uur Raadsvoorstel 
budgetoverhevelingen 20.00 – 21.30 uur Het Ouden Huis 

21.00 – 21.45 uur Cheese Valley 21.30 – 23.00 uur Raadsinformatiebrief Ferm 
Werk 

 

Thema-avond 11 maart 2021  

Digitale vergaderzaal Digitale vergaderkamer 

Vz. Florian van Hout 
Griffie Mark Tobeas 

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

20.00 – 21.15 uur Themabijeenkomst 
samenwerking Ferm Werk met lokale 
werkgevers en organisaties 

Werkgroep Energietransitie 

21.15 – 22.30 uur Bestemmingsplannen 
Snellerpoort en Snel en Polanen Werkgroep REP 

 
  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Raadsvoorstel-Zienswijze-Kaderbrief-GGDrU
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Raadsvoorstel-Budgetoverhevelingen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Raadsvoorstel-Cheese-Valley-oprichting-stichting
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Initiatiefvoorstel-D-21-009184-Grip-op-IBOR
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4. Doorkijk komende maanden 
 

Onderwerp   PA/TA Raad 

M-87: Raadsvoorstel scenario’s renovatie Exercitieveld 
We hebben contact gehad met de betrokken ambtenaren en de 
verwachting is dat eerder geplande behandeling niet mogelijk is.  

PA 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. 
In de langetermijnagenda is aangegeven dat het raadsvoorstel nota 
verbonden partijen pas in mei 2021 aan de raad zal worden 
gestuurd. De eerder geplande besluitvorming zal dus niet kunnen 
doorgaan.  
Omdat het raadsvoorstel geen prioriteit lijkt te krijgen, is het voorstel 
om dit raadsvoorstel voor nu van de doorkijk af te halen. 

PA 4 maart 25 maart 

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

PA 1 april 22 april 

Initiatiefvoorstel (D/21/009184) Grip op IBOR PA 1 april 22 april 

Themabijeenkomst houtrook TA 8 april n.v.t. 

Themabijeenkomst participatiekader TA 8 april n.v.t. 

M-89: Themabijeenkomst ‘afweging openbare ruimte vanuit 
breed perspectief’ 

TA 8 april n.v.t. 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Snellerpoort Woerden’ PA 15 april 22 april 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding winkelcentrum Snel en 
Polanen’ 

PA 15 april 22 april 

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

P-217: Stedenbouwkundige visie Stationsgebied / Poort van 
Woerden 

PA 15 april of 12 
mei 

27 mei 

M-109: Motie ‘een goed gesprek over rioolheffing’ PA 12 mei 27 mei 

P-240: Uitgangspunten en afwegingskader en bijdrage RES  PA 12 mei 27 mei 

P-109: tarieven buitensport PA 3 juni 24 juni 

Korte voorbeschouwing VNG ALV 16 juni 2021 TA 10 juni n.v.t. 

Voorjaarsnota 2021  PA 17 juni 24 juni 

Kadernota 2022 PA 17 juni 24 juni 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2021/17-februari/19:00/Initiatiefvoorstel-D-21-009184-Grip-op-IBOR
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Jaarrekening 2020 PA 8 juli 15 juli 

Najaarsnota 2021 PA 30 september 14 oktober 

 


