
1. Mededelingen/bespreekpunten vooraf
a. Niet-geactualiseerde punten doorkijk

Er stond een groot aantal onderwerpen in de doorkijk waar nog geen planning aan verbonden 
kan worden. We stellen voor deze punten vooralsnog van de doorkijk af te halen. De punten 
blijven uiteraard zichtbaar op de langetermijnagenda en komen mogelijk terug in de 
uitgebreide jaarplanning die in samenwerking met de gemeentesecretaris zal worden 
opgesteld. 
Besluit: Wordt overgenomen. 

b. Locatiebezoek zoeklocaties grootschalige windenergie
Er wordt afgesproken de betrokken ambtenaren te vragen op donderdag 12 januari van 16.00 
– 17.00 uur een locatiebezoek aan Reijerscop te organiseren voor raads- en commissieleden. 
Ook omwonenden/geïnteresseerden kunnen bij dit bezoek aansluiten. 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken

Stuk/verzoek Besluit

1.

Raadsvoorstel | Zienswijze verordening Nieuwe Wet 
Inburgering
Advies is dit raadsvoorstel door te geleiden als hamerstuk. 
Daarnaast heeft het college aangekondigd graag een 
themabijeenkomst te willen organiseren over de implementatie 
en daadwerkelijke invulling van de Nieuwe Wet Inburgering. Het 
aanvraagformulier hebben we nog niet ontvangen, maar advies 
is hier wel alvast rekening mee te houden tijdens de Thema-
avond van 9 februari. 

Raad 26 januari (hamerstuk)
De zienswijze wordt als 
hamerstuk geagendeerd. Op 9 
februari kan een 
themabijeenkomst plaatsvinden 
over hoe de nieuwe wet wordt 
geïmplementeerd. 

2. Raadsvoorstel | Beleidsplan Gemeentelijk Water en 
Klimaatbestendig 2023 – 2027

PA 19 januari (60 min.), raad 
26 januari

3.
Raadsvoorstel | Zienswijze kadernota 2024 
Veiligheidsregio Utrecht

Raad 26 januari (hamerstuk)

4.

Raadsvoorstel | Afronding nieuwbouwproject 
Scholencluster Kamerik
Raadsvoorstel is op 13 december door het college besproken, 
maar kan toch nog niet worden aangeleverd. Komt terug in de 
agendacommissie van 19 januari. 

PA 19 januari (30 min.), raad 
26 januari

5.
Motie vreemd | Luxe versnaperingen en vers fruit voor zij 
die het dagelijks moeten missen

Indieners wordt verzocht dit 
onderwerp te bespreken in het
presidium

6. Motie vreemd | Geen verhoging (buiten)sportverenigingen
Voorstel is deze motie in te plannen nadat de beantwoording van

PA 16 februari, raad 23 
februari

1 van 5

Aan Leden en adviseurs van de agendacommissie

Opsteller Griffie

Datum 22 december 2022

Onderwerp Verslag agendavoorbereiding 22 december 2022

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-december/15:00/Motie-vreemd-Geen-verhoging-buiten-sportverenigingen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-december/15:00/Motie-vreemd-Luxe-versnaperingen-en-vers-fruit-voor-zij-die-het-dagelijks-moeten-missen
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-december/15:00/Raadsvoorstel-Afronding-nieuwbouwproject-Scholencluster-Kamerik
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-december/15:00/Raadsvoorstel-Zienswijze-kadernota-2024-Veiligheidsregio-Utrecht
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-december/15:00/Raadsvoorstel-Beleidsplan-Gemeentelijk-Water-en-Klimaatbestendig-2023-2027
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de schriftelijke vragen van het CDA over ditzelfde onderwerp 
beantwoord zijn (waarschijnlijk 2 februari). 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s

Locatiebezoek 12 januari 

Reijerscop
16.00 – 17.00 uur Locatiebezoek polder Reijerscop
n.a.v. raadsvoorstel ‘Gebiedskeuze voor 
grootschalige windenergie’

Thema-avond 12 januari 2023

Raadszaal Commissiekamer
Vz. Tom Boersma
Griffie Sandra Verhoef

Vz. Stan Droogh
Griffie Annemieke Strijers

20.00 – 22.00 uur Presentatie en inspreekavond
Raadsvoorstel | Gebiedskeuze voor grootschalige 
windenergie

20.00 – 21.30 uur Themabijeenkomst | Financiële 
stromen en bijbehorende methodiek voor de 
gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden (in 
beslotenheid)

Politieke Avond 19 januari 2023
Raadszaal Commissiekamer
Vz. Tom Boersma
Griffie Liesje Wanders

Vz. Rumo van Aalst
Griffie Mark Tobeas

20.00 – 23.00 uur Raadsvoorstel | Gebiedskeuze 
voor grootschalige windenergie

20.00 – 21.00 uur Raadsvoorstel | Beleidsplan 
Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023 – 
2027
21.00 – 22.00 uur Initiatiefvoorstel 
Inwonersbelangen | Referendumverordening 
gemeente Woerden 2023

Raadsvergadering 26 januari 2023

Hamerstukken
Bespreekstukken óf hamerstukken 
Afhankelijk van uitkomst Politieke Avond/Thema-
avond 12 en 19 januari 2023

Raadsvoorstel | Zienswijze verordening Nieuwe 
Wet Inburgering

Raadsvoorstel | Toekomst zwembaden

Raadsvoorstel | Zienswijze kadernota 2024 
Veiligheidsregio Utrecht

Raadsvoorstel | Gebiedskeuze voor grootschalige 
windenergie
Initiatiefvoorstel Inwonersbelangen | 
Referendumverordening gemeente Woerden 2023
Motie vreemd | Geen verhoging 
(buiten)sportverenigingen

4. Doorkijk komende maanden
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Raadsvoorstel | Fietsparkeerplan
Zie ook M-003 op de LTA. 
Update december 2022: Het haalbaarheidsonderzoek is in de 
vorm van een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden. 
Daarin is aangekondigd dat in het vierde kwartaal van 2023 
een raadsvoorstel ‘fietsparkeren centrum’  zal worden 
voorgelegd aan de raad. Dit punt wordt vooralsnog van de 
doorkijk gehaald. 

19 januari 2023 26 januari 2023

Raadsvoorstel | Omvorming sportverlichting naar LED-
verlichting 
Collegebehandeling 10 januari. 

Geen Politieke 
Avond
Of
PA 2 of 16 
februari

Raad 26 januari 
(hamerstuk)
Of
Raad 23 februari 
2023

Raadsvoorstel | Afronding nieuwbouwproject Scholencluster 
Kamerik

PA 2 februari 23 februari

Aanvraag college | Consultatiebijeenkomst herziening 
Grondstoffenbeleidsplan

PA 2 februari n.v.t.

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Hof van Harmelen PA 2 februari 23 februari 2023

Themabijeenkomst Integraal Veiligheidsplan (IVP)
TA 9 februari 
2023

n.v.t.

Themabijeenkomst wonen 
Aangekondigd, maar nog niet aangevraagd.

TA 9 februari n.v.t.

Themabijeenkomst Nieuwe Wet Inburgering 
Aangekondigd, maar nog niet aangevraagd.

TA 9 februari n.v.t.

Raadsvoorstel en themabijeenkomst | Doorcentralisatie 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

TA 9 februari
PA 16 februari

23 februari 2023

Motie vreemd | Geen verhoging (buiten)sportverenigingen PA 16 februari 23 februari 2023

Raadsvoorstel | Onteigening Oortjespad
Collegebehandeling op 24 januari

n.v.t. 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.

Bijeenkomst integriteit (alleen voor gemeenteraad) TA 16 maart n.v.t.

Themabijeenkomst Sociaal Domein | Monitoring, cijfers en TA 17 mei n.v.t.
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https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/D22081513-Raadsinformatiebrief-Haalbaarheidsonderzoek-bewaakte-fietsstalling.pdf


financiën

Themabijeenkomst Sociaal Domein | Voortgang 
maatschappelijke agenda en inhoudelijke sturing voor 
komende jaar

TA 28 september n.v.t.

Themabijeenkomst Sociaal Domein | Inkijk in de praktijk – 
toelichting door uitvoerende partijen

TA 7 december n.v.t.

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 P-012. 
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De Regt 
geeft aan dat het beleidsplan Openbare Verlichting in verband met 
capaciteitsproblemen stilligt. In het eerste kwartaal van 2023 zal 
het project opnieuw opgepakt worden.
Voorstel is dit punt vooralsnog van de doorkijk af te halen. 

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Wittlaan 
Zie ook R-017 op de langetermijnagenda. Verwachte 
aanlevering ‘tweede helft 2022’. 
Na herhaaldelijk navragen hebben we nog geen planning 
ontvangen. Voorstel is dit punt vooralsnog van de doorkijk af 
te halen. 

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’. 
Wethouder Vierstra heeft tijdens de begrotingsbehandeling 
(17 november 2022) aangegeven dat de startnotitie over 
biodiversiteit in Q3 2023 aan de raad wordt voorgelegd.
Voorstel is dit punt vooralsnog van de doorkijk af te halen.

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Overlast houtstook 
Zie ook M-040 op de LTA. Gevraagde aanlevering was ‘derde 
kwartaal 2022’. 
Update tijdens raadsvergadering 1-12-2022: Wethouder De 
Regt zegt toe in 2023 meer informatie te kunnen geven over 
het Actieplan aanpak houtstook.
Voorstel is dit vooralsnog van de doorkijk af te halen. 

Nader in te 
plannen

Nader in te 
plannen

Raadsvoorstel | Van Ooijen Nader in te Nader in te 
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Zie ook M-029 op de LTA. Verwachte aanlevering was ‘derde 
kwartaal’ 2022’. 
We hebben na herhaaldelijk nagaan nog geen planning 
ontvangen. Voorstel is dit punt vooralsnog van de doorkijk af 
te halen. 

plannen plannen
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