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Aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

Opsteller Griffie 

Datum 16 juni 2022 

Onderwerp Verslag agendavoorbereiding 16 juni 2022 

1. Mededelingen 

a. De agendacommissie verzoekt de ambtelijke organisatie of het mogelijk is naast de technische 

vragen over de jaarstukken, ook de vragen over het MPG, de voorjaarsrapportage en de 

kadernota op 27 juni te beantwoorden. 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken 

 

Stuk/verzoek Besluit 

1.  
Aanvraag college | Themabijeenkomst ontwikkelingen 

bodemdaling 
TA 8 september 

2.  

Raadsvoorstel | Verkenning mogelijke ontsluitingsweg 

bedrijventerrein werklint Barwoutswaarder 
De agendacommissie verzoekt de steller van het stuk een korte 

presentatie te geven over wat het in praktijk zou betekenen als 

het onderzoek wordt uitgevoerd. 

PA 30 juni, raad 6 juli 

3.  

Raadsvoorstel | MPG  

Wordt op 15 juni aangeleverd. Technische vragen kunnen tot 

uiterlijk 22 juni gesteld worden, beantwoording volgt 29 juni.  

PA 30 juni, raad 6 juli 

4.  

Raadsvoorstel | Jaarstukken 2021  

Wordt op 17 juni aangeleverd. Technische vragen kunnen tot 

uiterlijk 22 juni gesteld worden, beantwoording volgt 27 juni. 

 

Punten die op basis van de LTA verwerkt worden in de 

voorjaarsrapportage: 

R 25-03-2021: 'Wethouder De Regt zegt toe voor wat betreft 

categorie 3 budgetoverhevelingen 2020 in de geest van de 

motie ‘compensatie budgetoverhevelingen’ te zullen handelen, 

maar de motie niet als zodanig te kunnen uitvoeren.'  

  

16-06-2020: 'De nieuwe DVO treedt op 1 januari 2021 in 

werking. Elk jaar worden de auditcommissies van beide 

gemeenten periodiek geïnformeerd over de stand van zaken ten 

aanzien van de ambtelijk samenwerking.' 

PA 30 juni, raad 6 juli 

5.  

Raadsvoorstel | Voorjaarsrapportage 2022 

Wordt op 15 juni aangeleverd. Technische vragen kunnen tot 

uiterlijk 22 juni gesteld worden, beantwoording volgt 29 juni.  

 

Punten die op basis van de LTA verwerkt worden in de 

voorjaarsrapportage: 

PA 30 juni, raad 6 juli 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Aanvraag-college-Themabijeenkomst-ontwikkelingen-bodemdaling-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Raadsvoorstel-Verkenning-mogelijke-ontsluitingsweg-bedrijventerrein-werklint-Barwoutswaarder
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Raadsvoorstel-MPG
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Raadsvoorstel-Jaarstukken-2021
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/25-maart/20:00
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20r-00433-raadsvoorstel-inzake-dienstverleningsovereenkomst-2021-2025-tussen-de-gemeenten-woerden-en-oudewater.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Raadsvoorstel-Voorjaarsrapportage-2022
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Motie - Meer mensen om Woerden veilig te houden (R 5-11-

2021) 

Motie - Temporiseren huurverhoging binnensport (R 24-06-

2021) 

Motie – Borgen iedereen doet mee (R 5-11-2021) 

Begroting 2021: Onderhoud op veiligheidsniveau in de 

openbare ruimte 

6.  

Raadsvoorstel | Kadernota 2023  

Wordt op 15 juni aangeleverd. Technische vragen kunnen tot 

uiterlijk 22 juni gesteld worden, beantwoording volgt 29 juni. 

 

Punten die op basis van de LTA verwerkt worden in de 

kadernota: 

5-10-2021 - Verduurzamen brandweerkazerne Woerden: ‘Wij 

zullen de gemeenteraad in de eerste helft van 2022 een 

voorstel doen toekomen voor het uitvoeren van dit project in 

gewijzigde vorm.’ 

PA 30 juni, raad 6 juli 

7.  

Aankondiging college | Bestemmingsplan uitbreiding 

winkelcentrum Snel en Polanen 

De agendacommissie besluit het stuk door te geleiden als 

hamerstuk, omdat uitvoering van het windonderzoek als bijlage 

bij het eerder genomen besluit wordt toegevoegd.  

Raad 6 juli (hamerstuk) 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Raadsvergadering 23 juni 2022  

Bestuursakkoord 2022-2026 

Installatie wethouders 

 

Politieke Avond 30 juni 2022  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz. Rumo van Aalst 

Griffie John van der Pauw 

Vz. Florian Bos 

Griffie n.t.b. 

20.00 - 20.30 uur Raadsvoorstel | Jaarstukken 

2021  

20.00 - 20.30 uur Raadsvoorstel | MPG 

20.30 - 21.30 uur Raadsvoorstel | 

Voorjaarsrapportage 2022 

20.30 - 21.15 uur Raadsvoorstel | Verkenning 

mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein 

werklint Barwoutswaarder 

21.30 - 22.30 uur Raadsvoorstel | Kadernota 2023   

 

Raadsvergadering 6 juli 2022  

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Motie-Meer-mensen-om-Woerden-veilig-te-houden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/24-juni/20:00/Motie-temporiseren-huurverhoging-binnensport.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/04-november/16:00/Motie-Borgen-van-Iedereen-doet-mee-1.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Raadsvoorstel-Kadernota-2023
https://lta.nu/woerden/R-020.html
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/16-juni/19:00/Aankondiging-college-Bestemmingsplan-uitbreiding-winkelcentrum-Snel-en-Polanen-1
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Hamerstukken 
Bespreekstukken óf hamerstukken  

Afhankelijk van uitkomst Politieke Avond 16 juni 

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan uitbreiding 

winkelcentrum Snel en Polanen 

Initiatiefvoorstel | Wijzigingen RvO en diverse 

verordeningen van de raad 

 
Raadsvoorstel | Beschikbaar stellen financiële 

middelen voor herstelkosten brandveiligheid 

 Raadsvoorstel | Jaarstukken 2021 

 Raadsvoorstel | Voorjaarsrapportage 2022  

 Raadsvoorstel | Kadernota 2023  

 Raadsvoorstel | MPG  

 

Raadsvoorstel | Verkenning mogelijke 

ontsluitingsweg bedrijventerrein werklint 

Barwoutswaarder 

 

4. Doorkijk komende maanden 

 

Onderwerp   PA/TA Raad 

Sessie n.a.v. motie Grip op geldstromen grondexploitaties 

Op 13 januari heeft mede n.a.v. deze motie een sessie over het 

Stationsgebied plaatsgevonden. Toen is toegezegd in het tweede 

kwartaal van 2022 een besloten sessie n.a.v. de motie te 

organiseren. De griffie is nagegaan wanneer een geschikt moment 

zou zijn voor deze bijeenkomst. Er is aangegeven dat gewacht wordt 

tot het nieuwe college is geïnstalleerd. 

Nader in te 

plannen 

n.v.t. 

Raadsvoorstel | Parkeerbeleid, vervolg proef 'Eerste uur gratis 

parkeren in de parkeergarages Castellum en Defensie-eiland' 

PA 1 september Raad 15 

september 

Raadsvoorstel | Nota parkeernormen 

Er wordt gestreefd het raadsvoorstel begin juni aan de raad te aan 

te bieden. 

PA 1 september Raad 15 

september 

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Rembrandtbrug Planning wordt 

nagegaan 

Planning wordt 

nagegaan 

Raadsvoorstel | Geluidswerende maatregelen Hollandbaan Planning wordt 

nagegaan 

Planning wordt 

nagegaan 

Raadsvoorstel | Nota grondbeleid Nader in te 

plannen 

Nader in te 

plannen 
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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.  

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.  

Nader in te 

plannen 

Nader in te 

plannen 

Raadsvoorstel | Actualisatie archeologisch beleid en 

onderzoeksagenda 

Langetermijnagenda 16 mei: ‘Vanwege uitstel Omgevingswet is er 

toch mogelijkheid voor parapluplan. Concept gezonden aan 

vooroverleg partners. Reactienota opstellen. Raad september 2022.’ 

PA 6 oktober Raad 13 oktober 

 


