
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE 

Thema-avond 
 
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 

een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 

onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 

formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 

plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 

verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 

raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 

Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 

George Becht 

 

Opsteller 

Martien Brander 

 

Onderwerp 

Derde tranche bestuursopdracht 

 

Aanleiding 

Middels een aantal raadsinformatiebrieven en Thema-avonden is uw gemeenteraad periodiek op de 

hoogte gebracht over de voortgang van de Bestuursopdracht, voor het laatst in een 

themabijeenkomst op 9 september jongstleden. Daar is ook aandacht besteed aan het directieplan, 

dat beoogt de ingezette ontwikkelingen binnen de bestuursopdracht op een hoger plan te brengen. 

In de laatste voortgangsbrief is vermeld dat ‘het restantbudget zal worde gebruikt voor een aanvraag 

voor een derde tranche binnen de Bestuursopdracht. De middelen zullen ingezet worden om de 

huidige beoogde bezuinigingen te realiseren en de organisatie verder te versterken/verbeteren.’ 

  

Doel 

Beeldvorming 

 

Urgentie 

In de laatste themabijeenkomst is aangegeven dat er nog een aanvraag voor de derde tranche zal 

worden gedaan. Om de voortgang te waarborgen is behandeling voor het verkiezingsreces van 

belang.   

 

Benodigde tijd 

We denken dat het goed is om voor deze sessie 1,5 uur uit te trekken.  

 

Opzet 

Op 11 januari zal het raadsvoorstel in het college worden behandeld. Het raadsvoorstel zal vergezeld 

gaan van een overzicht over de (prognose van de) resultaten. Tijdens de Thema-avond zal een 

nadere toelichting kunnen worden gegeven om beeldvorming ten aanzien van de resultaten en het 

voorstel te doen. In kort bestek zal het voorstel in de vorm van een presentatie worden toegelicht.  
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