
1. Mededelingen/bespreekpunten vooraf
a. Thema-avonden Sociaal Domein

Tijdens de agendacommissie van 3 november is het verzoek van Lia Noorthoek (ChristenUnie-SGP) 
besproken om vanaf het aankomende jaar periodiek (drie keer per jaar) tijd in te plannen om in 
samenwerking met de ambtelijke organisatie bijeenkomsten te organiseren over het Sociaal Domein. 
De agendacommissie heeft dit verzoek omarmd en mevrouw Noorthoek verzocht (in overleg met 
betrokken ambtenaren) om een drietal onderwerpen aan te dragen voor bespreking. Daarnaast is op 
17 november de motie ‘Help, ik wil het sociaal domein beter begrijpen’ aangenomen. 
Mevrouw Noorthoek heeft, in overleg met betrokken ambtenaren, de volgende onderwerpen 
aangedragen:

1. Monitoring, cijfers en financiën (voorjaar, vóór Kadernota);
2. Voortgang maatschappelijke agenda en inhoudelijke sturing voor komende jaar (oktober, vóór 

begroting);
3. Inkijk in de praktijk – toelichting door uitvoerende partijen (hangt niet per se aan P&C-

moment).
Overige fracties kunnen uiteraard aanvullende onderwerpen aandragen. 

Besluit: De onderwerpen worden overgenomen. De griffie wordt gevraagd de punten toe te voegen 
aan de doorkijk. 

b. Wijziging ‘Opdrachtformulering Maatschappelijke Agenda 2023-2027’ naar ‘Concept-startnotitie’
Naar aanleiding van de motie ‘MAG het iets meer zijn?’ heeft het college de bijlage 
‘Opdrachtformulering’ bij het raadsvoorstel ‘Proces Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en 
verlenging Maatschappelijke Agenda 2019-2022’ herschreven naar een concept-startnotitie. Het 
college verzoekt de agendacommissie deze concept-startnotitie en het begeleidende memo te 
agenderen bij de bespreking van het raadsvoorstel op 8 december. 

Besluit: voorstel wordt overgenomen. 

c. Financieel deel technische sessie Rembrandtbrug
Aanvullend op het eerder afgestemde vervolgproces rond de behandeling van de Rembrandtbrug, is 
ook behoefte aan een besloten sessie over het financiële deel. Voorstel is dit voorafgaand aan de 
sessie (19.00 – 19.45 uur) in de commissiekamer te organiseren. Op die manier kunnen betrokken 
inwoners wel vanaf 20.00 uur het openbare deel in de raadszaal volgen. 

Besluit: De technische sessie wordt van 19.00 – 20.15 uur in beslotenheid begonnen. Vanaf 20.30 uur 
wordt de publieke tribune geopend voor een openbare technische sessie. Voor beide sessies wordt 
naast wethouder Noorthoek ook wethouder Vierstra uitgenodigd. 
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/01-december/19:00/Mededelingen/Memo-college-Startnotitie-MAG-2023-2027-Politieke-Avond-8-december-2022.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/01-december/19:00/Mededelingen/Startnotitie-MAG-2023-2027-29-11-2022-CONCEPT.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-MAG-het-iets-meer-zijn-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/17-november/16:00/Aangekondigde-amendementen-en-moties/Motie-Help-ik-wil-het-sociaal-domein-graag-beter-begrijpen.pdf


2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken

Stuk/verzoek Advies

1.

Raadsvoorstel | Gebiedskeuze voor grootschalige 
windenergie
Het college heeft in het raadsvoorstel aangegeven uit te gaan 
van besluitvorming in december 2022. De agendacommissie 
wordt echter geadviseerd een zorgvuldig proces in te richten en 
dus te wachten met besluitvorming tot januari, als het proces 
rond de Rembrandtbrug is afgerond. 

De agendacommissie verzoekt alle fracties nadrukkelijk om 
zoveel mogelijk technische vragen vooraf te stellen. 

TA 12 januari (presentatie en 
inspreekavond)
PA 19 januari (politieke 
bespreking)
Raad 26 januari

2. Raadsvoorstel | Belastingverordeningen 2023 Woerden
Raad 21 december 
(hamerstuk)

3.
Raadsvoorstel | Vaststelling bestemmingsplan fietspad 
Oortjespad

Raad 21 december 
(hamerstuk)

4.

Raadsvoorstel | Benoeming twee leden raad van toezicht 
Stichting Klasse
De agendacommissie vraagt zich af welke noodzakelijkheid er in 
zit dat de raad hier een besluit over neemt en welke procedures 
aan de voorbereiding van de benoeming ten grondslag liggen. 

Raad 21 december 
(hamerstuk)

5. Raadsvoorstel | Noodfonds energiearmoede 2023
PA 15 december, raad 21 
december

6.
Raadsvoorstel | Ontwerp-wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling AVU

Raad 21 december 
(hamerstuk)

7. Raadsvoorstel | Budgetoverhevelingen 2022-2023
Raad 21 december 
(hamerstuk)

8.
Aanvraag college | Consultatiebijeenkomst herziening 
Grondstoffenbeleidsplan

PA 2 februari

9.
Initiatiefvoorstel Inwonersbelangen | 
Referendumverordening gemeente Woerden 2023

PA 19 januari, raad 26 januari
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https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Initiatiefvoorstel-Inwonersbelangen-Referendumverordening-gemeente-Woerden-2023
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Aanvraag-college-Consultatiebijeenkomst-herziening-Grondstoffenbeleidsplan
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Budgetoverhevelingen-2022-2023
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Ontwerp-wijzigingsbesluit-Gemeenschappelijke-Regeling-AVU
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Noodfonds-energiearmoede-2023
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Benoeming-twee-leden-raad-van-toezicht-Stichting-Klasse
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Vaststelling-bestemmingsplan-fietspad-Oortjespad
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Belastingverordeningen-2023-Woerden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/1-december/19:00/Raadsvoorstel-Gebiedskeuze-voor-grootschalige-windenergie


3. Vaststellen voorlopige agenda’s

Thema-avond 8 december 2022

Raadszaal Commissiekamer
Vz. Florian Bos Vz. Marco Hollemans
19.00 – 20.15 uur Besloten deel technische sessie 
Rembrandtbrug (financiën)
Hiervoor wordt ook wethouder Vierstra uitgenodigd. 
20.30 - 22.30 uur Openbaar deel technische sessie
Rembrandtbrug
Hiervoor wordt ook wethouder Vierstra uitgenodigd.

20.00 - 21.00 uur Najaarsbijeenkomst 
rekenkamercommissie
21.00 - 22.30 uur Raadsvoorstel | Proces 
Maatschappelijke Agenda 2023-2027 en 
verlenging Maatschappelijke Agenda 2019-2022 
(politieke bespreking)

Locatiebezoek Rembrandtbrug (zaterdag) 10 
december 2022
Vergaderzaal Intersport Twinsport
10.00 – 12.00 uur Op uitnodiging van een aantal 
ondernemers kunnen raads- en commissieleden 
een bezoek brengen aan de beoogde locatie voor 
de Rembrandtbrug.

Politieke Avond 15 december 2022
Raadszaal Commissiekamer
Vz. Florian Bos Vz. Rumo van Aalst
20.00 - 23.00 uur Raadsvoorstellen | Extra krediet 
en bestemmingsplan Rembrandtbrug

20.00 - 22.00 uur Raadsvoorstel | Toekomst 
zwembaden
22.00 - 23.00 uur Raadsvoorstel | Noodfonds 
energiearmoede 2023

Raadsvergadering 21 december 2022

Hamerstukken Bespreekstukken óf hamerstukken 
Afhankelijk van uitkomst Politieke Avond 15 december

Raadsvoorstel | Budgetoverhevelingen 2022-2023 Raadsvoorstel | Toekomst zwembaden 
Raadsvoorstel | Ontwerp-wijzigingsbesluit 
Gemeenschappelijke Regeling AVU

Raadsvoorstel | Noodfonds energiearmoede 2023

Raadsvoorstel | Belastingverordeningen 2023 
Woerden

Raadsvoorstel | Proces Maatschappelijke Agenda 
2023-2027 en verlenging Maatschappelijke 
Agenda 2019-2022

Raadsvoorstel | Vaststelling bestemmingsplan 
fietspad Oortjespad

Raadsvoorstel | Extra krediet project 
Rembrandtbrug

Raadsvoorstel | Benoeming twee leden raad van 
toezicht Stichting Klasse

Raadsvoorstel | Gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan Rembrandtbrug
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4. Doorkijk komende maanden

Raadsvoorstel | Instelling commissie Ruimtelijke kwaliteit & 
Erfgoed
Collegebehandeling op 22 november. Planning niet gehaald.

PA 15 december 21 december

Raadsvoorstel | Participatieplicht
Collegebehandeling op 22 november. Planning niet gehaald.

PA 15 december 21 december

Raadsvoorstel | Nadeelcompensatie
Collegebehandeling op 22 november. Planning niet gehaald.

21 december

Raadsvoorstel | Erfgoedverordening i.r.t. Omgevingswet
Collegebehandeling op 22 november. Planning niet gehaald.

21 december

Themabijeenkomst - Financiële stromen en bijbehorende 
methodiek voor de gebiedsontwikkeling in de Poort van 
Woerden (in beslotenheid)

TA 12 januari n.v.t.

Raadsvoorstel | Gebiedskeuze voor grootschalige 
windenergie

TA 12 januari 
(presentatie en 
inspreekavond)
PA 19 januari 
(politieke 
bespreking)

26 januari

Raadsvoorstel | Fietsparkeerplan
Zie ook M-003 op de LTA. Collegebehandeling 6 december.

19 januari 2023 26 januari 2023

Initiatiefvoorstel Inwonersbelangen | 
Referendumverordening gemeente Woerden 2023 

19 januari 2023 26 januari 2023

Raadsvoorstel | Zienswijze Verordening Nieuwe Wet 
Inburgering

- 26 januari 2023

Raadsvoorstel | Beleidsplan gemeentelijk water- en 
klimaatbestendig 2023-2027

PA 2 februari 23 februari

Themabijeenkomst Integraal Veiligheidsplan (IVP)
TA 9 februari 
2023

n.v.t.

Raadsvoorstel en themabijeenkomst | Doorcentralisatie 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

TA 9 februari
PA 16 februari

23 februari 2023

Raadsvoorstel Economische visie & Economisch Actieplan 
2022-2026

Maart 2023 Maart 2023

Raadsinformatiebrief | Jaarbrief Wonen
Collegebehandeling in januari/februari 2023

Maart 2023 n.v.t.
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Raadsvoorstel | Nota grondbeleid
Op 3 februari is dit raadsvoorstel besproken tijdens de Politieke 
Avond. Toen is geconcludeerd dat het voorstel opnieuw naar de 
tekentafel zou gaan. 
Er is aangegeven dat eerst een nieuw college gevormd moet zijn, 
om het vervolg met deze wethouder nader vorm te geven. 
Er is sindsdien geen nieuwe update gegeven. 

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Openbare verlichting
Zie ook M-47, M-98, P-231 en P-202. ‘Richtinggevend raadsvoorstel’
werd verwacht in college van 18 januari. Op dit moment is nog 
onduidelijk wat de planning wordt.
De griffie is dit nagegaan, maar heeft nog geen reactie ontvangen 
wanneer het raadsvoorstel kan worden verwacht. Op de 
langetermijnagenda is dit punt ook niet geactualiseerd. 
Laatste update langetermijnagenda is van september 2022: ‘Door 
capaciteitsproblemen ligt dit stil.’

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Wittlaan 
Zie ook R-017 op de langetermijnagenda. Verwachte 
aanlevering ‘tweede helft 2022’. We hebben nog geen 
bevestiging ontvangen dat deze planning gehaald wordt.

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Startnotitie omgevingsprogramma 
biodiversiteit en natuurwaarden
Zie ook M-039 op de LTA. Gevraagde aanlevering is ‘derde 
kwartaal 2022’. We hebben nog geen bevestiging ontvangen 
dat deze planning gehaald wordt.

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Overlast houtstook 
Zie ook M-040 op de LTA. Gevraagde aanlevering was ‘derde 
kwartaal 2022’. We hebben nog geen bevestiging ontvangen 
dat deze planning gehaald wordt.

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Van Ooijen 
Zie ook M-029 op de LTA. Verwachte aanlevering was ‘derde 
kwartaal’ 2022’. We hebben nog geen bevestiging ontvangen 
dat deze planning gehaald wordt.

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen
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