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Aan Leden en adviseurs van de agendacommissie 

Opsteller Griffie 

Datum 22 september 2022 

Onderwerp Verslag agendavoorbereiding 22 september 2022 

1. Mededelingen/bespreekpunten vooraf 

a. Uitbreiding doorkijk/langetermijnagenda 

Voor dit onderwerp is de gemeentesecretaris uitgenodigd. Tijdens de vergadering van 25 

augustus heeft de agendacommissie aangegeven in de komende bestuursperiode graag meer 

grip op de agendavoorraad te willen krijgen. De langetermijnagenda is leidend voor de 

agendavoorraad, maar blijkt in praktijk niet alle onderwerpen te omvatten. De 

agendacommissie gaat met de gemeentesecretaris in gesprek hoe dit in de komende periode 

verbeterd kan worden.  

Vervolg: Er wordt afgesproken dat aan de hand van het collegewerkprogramma de grotere 

onderwerpen goed in de planning worden gezet, waarop de agendacommissie qua agendering 

en wijze van behandeling kan sturen. Dit tot stand te brengen document is dynamisch in de zin 

dat het regelmatig op basis van recente inzichten zal worden geactualiseerd. 

b. Aangepast vergaderschema n.a.v. vertraging aanleveren begroting 

N.a.v. vertraging in de aanlevering van de programmabegroting 2023 is in de vergadering van 

de auditcommissie van 13 september aan de hand van een memo van het college besproken 

welke gevolgen dit heeft voor de planning van de diverse onderdelen van de behandeling van 

de programmabegroting. Voor de gewijzigde planning van de begrotingsbehandeling en de 

overige gevolgen die dit heeft voor de vergaderingen binnen Raad op Donderdag, zie dit 

voorstel voor een gewijzigd vergaderschema.  

Besluit: Het voorstel wordt overgenomen.  

c. Motie vreemd – Menstruatiearmoede 

Voorafgaand aan de vergadering heeft raadslid Femke Merel van Kooten (Splinter) 

aangekondigd een motie vreemd voor te bereiden over menstruatiearmoede die zij graag wil 

agenderen voor bespreking op een Politieke Avond. 

Besluit: de motie wordt geagendeerd op de Politieke Avond van 6 oktober. Mevrouw Van 

Kooten wordt verzocht de motie na het weekeinde met de overige fracties te delen. 

 

2. Naar de agendacommissie doorgeleide stukken 

 

Stuk/verzoek Besluit 

1.  
Raadsvoorstel | Zienswijze Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden jaarrekening 2021 
Raad 13 oktober (hamerstuk) 

2.  
Raadsvoorstel | Opnieuw inbrengen raadsvoorstel financiële 

draagkracht huishoudelijke hulp 

PA 6 oktober, raad 13 oktober (30 

min.) 

3.  

Raadsvoorstel | Geluidwerende maatregelen Hollandbaan 

Het raadsvoorstel is op 20 september aangehouden en wordt naar 

verwachting op 28 september aangeboden. De agendacommissie 

plant het voorstel bij voorbaat in, maar met het verzoek de technische 

vragen wel tijdig te beantwoorden. 

PA 6 oktober, raad 13 oktober  

(90 min.) 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Memo-college-Uitstel-begroting-Woerden-2.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Vergaderschema-oktober-tm-december-2022-herzien-n-a-v-alternatieve-begrotingsbehandeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Vergaderschema-oktober-tm-december-2022-herzien-n-a-v-alternatieve-begrotingsbehandeling.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Raadsvoorstel-Zienswijze-Recreatieschap-Stichtse-Groenlanden-jaarrekening-2021-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Raadsvoorstel-Opnieuw-inbrengen-raadsvoorstel-financiele-draagkracht-huishoudelijke-hulp-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Raadsvoorstel-Geluidwerende-maatregelen-Hollandbaan-1
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4.  Raadsvoorstel | Nota bodembeheer werkgebied ODRU Raad 13 oktober (hamerstuk) 

5.  

Raadsvoorstel | Actualisatie archeologische verwachtings- en 

beleidskaart 
De agendacommissie verzoekt de steller een korte presentatie over de 

portee van het raadsvoorstel te geven.  

PA 6 oktober, raad 13 oktober (30 

min.) 

6.  Aanvraag college | Themabijeenkomst toekomst van 

zwembaden 
TA 10 november (75 min.) 

7.  Aanvraag college | Themabijeenkomst WoerdenWijzer (n.a.v. 

toezegging T-014) 
TA 10 november (60-90 min.) 

8.  
Aanvraag college | Themabijeenkomst Harmelerwaard 

TA 10 november (75 min.) 

9.  Aanvraag college | Themabijeenkomst IVP 2023-2026 PA Januari 2023 (90 min.) 

 

3. Vaststellen voorlopige agenda’s 

 

Thema-avond 29 september 2022: 

Bijeenkomst Woerdense Vergadercode o.l.v. het 

Debat Instituut 

Raadszaal 

 

Politieke Avond 6 oktober 2022  

Raadszaal Commissiekamer 

Vz. Reem Bakker Vz. Rumo van Aalst 

20.00 - 21.30 uur Raadsvoorstel | Geluidswerende 

maatregelen Hollandbaan 

20.00 - 20.30 uur Raadsvoorstel | Opnieuw 

inbrengen raadsvoorstel financiële draagkracht 

huishoudelijke hulp 

21.30 – 22.30 uur Raadsvoorstel | Nota 

parkeernormen 

20.30 – 21.00 uur Raadsvoorstel | Actualisatie 

archeologische verwachtings- en beleidskaart 

 21.00 - 21.30 uur Motie vreemd | 

Menstruatiearmoede 

 

Raadsvergadering 13 oktober 2022  

Hamerstukken 

Bespreekstukken óf hamerstukken  

Afhankelijk van uitkomst Politieke Avond 22 september 

en 6 oktober 

Raadsvoorstel | Zienswijze Recreatieschap 

Stichtse Groenlanden jaarrekening 2021 

Raadsvoorstel | Nota parkeernormen 

Raadsvoorstel | Nota bodembeheer werkgebied 

ODRU 

Raadsvoorstel | Investeringen 

onderwijshuisvesting 2023 e.v. 

 
Raadsvoorstel | Actualisatie archeologische 

verwachtings- en beleidskaart 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Raadsvoorstel-Nota-bodembeheer-werkgebied-ODRU-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Raadsvoorstel-Actualisatie-archeologische-verwachtings-en-beleidskaart-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Aanvraag-college-Themabijeenkomst-toekomst-van-zwembaden
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Aanvraag-college-Themabijeenkomst-WoerdenWijzer
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Aanvraag-college-Themabijeenkomst-Harmelerwaard-1
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Agendacommissie/2022/22-september/19:00/Aanvraag-college-Themabijeenkomst-IVP-2023-2026-1
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Raadsvoorstel | Geluidwerende maatregelen 

Hollandbaan 

 Raadsvoorstel | Opnieuw inbrengen raadsvoorstel 

financiële draagkracht huishoudelijke hulp 

 Motie vreemd | Menstruatiearmoede 

 

20 oktober 2022 Technische sessie begroting 

Raadszaal 

Vz. N.t.b. 

Griffie N.t.b. 

 

Begrotingscommissie 2 november 2022 

Raadszaal 

Vz. Marco Hollemans 

Griffie Mark Tobeas/Liesje Wanders/Annemieke 

Strijers 

20.00 – 21.15 uur Bestuur, dienstverlening en 

veiligheid 

21.15 – 21.45 uur Onderwijs, sport en cultuur 

21.45 - 22.45 uur Sociaal Domein 

22.45 - 23.30 uur Algemene inkomsten/financiën 

algemeen, overhead, paragrafen en bijlagen 

 

Begrotingscommissie 3 november 2022 

Raadszaal 

Vz. Tom Boersma 

Griffie Mark Tobeas/Liesje Wanders/Annemieke 

Strijers 

20.00 – 21.00 uur Ruimtelijke ontwikkeling en 

wonen 

21.00 – 22.00 uur Economie en milieu 

22.00 - 23.30 uur Fysiek beheer openbare ruimte 

en vervoer 

 

Thema-avond 10 november 2022  

Raadszaal Raadszaal 

Vz. Reem Bakker Vz. Stan Droogh 

20.00 - 21.15 uur Themabijeenkomst 

Harmelerwaard 

20.00 - 21.30 uur Themabijeenkomst 

WoerdenWijzer 

21.15- 22.30 uur Themabijeenkomst Toekomst 

van zwembaden 

 

 

4. Doorkijk komende maanden 
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Onderwerp   PA/TA Raad 

Najaarsbijeenkomst rekenkamercommissie TA 8 december n.v.t. 

Raadsvoorstel | Instelling commissie Ruimtelijke kwaliteit & 

Erfgoed 

Collegebehandeling op 18 oktober 

PA 24 november 

of 15 december 

1 december 

of 21 december 

Raadsvoorstel | Participatieplicht 

Collegebehandeling op 18 oktober 

PA 24 november 

of 15 december 

1 december 

Of 21 december 

Raadsvoorstel | Nadeelcompensatie 

Collegebehandeling op 18 oktober 

 1 december of 21 

december 

Raadsvoorstel | Erfgoed-, Afvalstoffen, Leges- en VTH-

verordening i.r.t. Omgevingswet 

Collegebehandeling op 18 oktober 

 1 december of 21 

december 

Raadsvoorstel | Bestemmingsplan Rembrandtbrug PA 15 december 21 december 

Raadsvoorstellen | Wijziging bestemmingsplan Oortjespad en 

verzoekbesluit onteigening  

Collegebehandeling 15 november.  

 21 december 

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 | 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.  

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.  

Nader in te 

plannen 

Nader in te 

plannen 

Themabijeenkomst Integraal Veiligheidsplan (IVP PA januari 2023  

 


