Langetermijnagenda raad Woerden
nr.

commissie

cyclus (maand)

onderwerp / thema

P-074 MIDDELEN

september 2017

Infillmateriaal kunstgrasvelden

P-038 MIDDELEN

september 2017

Oprichten ICT coöperatie Woerden,
Eindhoven, Boxtel

T-245 MIDDELEN

oktober 2017

Ambtelijke samenwerking Oudewater

P-047 MIDDELEN

oktober 2017

Begroting 2018-2021

M-058 MIDDELEN

oktober 2017

Begroting 2018-2021: fonds grote
infrastructurele werken

M-044 MIDDELEN

oktober 2017

Begroting 2018-2021: Inwoners rekenen
mee

M-042 MIDDELEN

oktober 2017

M-053 MIDDELEN

middel

beeldvorming
ja (sept)

raadsvoorstel

raadsvoorstel

oordeelsvorming
ja (nov)

ja (februari) ja

ja

besluitvorming

portefeuille
houder

ja (nov)

Stolk

ja

Ten Hagen

ja

ja

ja

ja

oorsprong
raadsbesluit

Molkenboer

toezegging

Haring

P&C-cyclus

bron
datum

status

link

gewijzigd

R 20-04-2017

Momenteel wordt beleidscapaciteit vrijgemaakt om het raadsbesluit op een goede
wijze uit te voeren. Belangrijk onderdeel daarvan is het betrekken van de
sportverenigingen en andere stakeholders bij dit proces. Mogelijk gevolg van het
zorgvuldig betrekken van de diverse stakeholders kan zijn dat de planning m.b.t.
de uitvoering van het raadsbesluit zoals in de toezegging opgenomen niet
gerealiseerd kan worden. De raad wordt hierover z.s.m. geinformeerd. Status 31/8:
het project loopt volgens planning. De raadsinformatieavond is op 21 september
2017. Het raadsvoorstel wordt ter behandeling in november aangeboden.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/amendementproefproject-nieuw-vullingsmateriaalkunstgrasvelden.pdf

afgedaan

C 22-11-2016 De wethouder zegt toe dat de raad ter bespreking in februari
IB 11-05-2017 2017 een voorstel ontvangt om te besluiten over deelname
aan de ICT-coöperatie. Daar wordt ook een paragraaf
opgenomen over de rol van Gemboxx.

Rib 16R.00630 is aangeboden aan de raad en op verzoek besproken op 22
november. Daarnaast zijn wij met de ICT-cooperatie in gesprek over het inbrengen
van Cumulus en het beheer van deze applicatie.
Inmiddels is een ICT-coöperatie opgericht door een aantal gemeenten waaronder
Eindhoven. Raadsinformatiebijeenkomst (door o.a. Eindhoven) op 2 februari Is
gehouden. Raadsvoorstel voor toetreding zal in juni of september behandeld
kunnen worden. Wij willen gezamenlijk optrekken met andere gemeenten die het
toetredingsproces zijn gestart. Update 11-05: Cyclus gewijzigd naar september.

R 16-12-2015
C 11-04-2017

tekst toezegging

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden
- Seinstra van de Laar heeft de evaluatie aan beide colleges aangeboden. In de
geëvalueerd. Deze evaluatie zal worden gedeeld met de raad. evaluatie wordt tevens een aantal handreikingen gedaan. De colleges van
Woerden en Oudewater hebben elkaar op 4 april gesproken in een
themabijeenkomst. In de themabijeenkomst van beide colleges wordt gesproken
over de evaluatie en de hierin opgenomen handreikingen. De raad zal hieromtrent
nader worden geïnformeerd.
RIB 17R.00414 is op 15 juni ontvangen.
- Op verzoek van de agendacommissie is de RIB geagendeerd ter bespreking in
oktober.
Is op 21 september aangeboden aan de raad.

afgedaan

concept overzicht is gemaakt en is behandeld in de AC van 10 oktober 2017

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m12-motie-inwonersrekenen-mee.pdf

afgedaan

R 27-10-2016

is in Audit Commissie behandeld op dinsdag 7 februari 2017.
Bij de begroting 2018 – 2021 is hierop teruggekomen.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m9-motie-stabielevermogenspositie-aangepast.pdf

afgedaan

R 20-04-2017

Is verwerkt in de begroting.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motievoortzetting-vriendschapsband-steinhagen.pdf

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/a-2amendement-nieuwe-investeringenorganisatieontwikkeling-en-dienstverlening.pdf

afgedaan

Haring

motie

R 27-10-2016
C 16-05-2017

Begroting 2018-2021: stabiele
vermogenspositie gemeente Woerden

Haring

motie

oktober 2017

Begroting 2018-2021: voortzetting
vriendschapsband Steinhagen

Molkenboer

motie

P-097 MIDDELEN

oktober 2017

Dienstverlening: onderbouwing
investering

P-096 MIDDELEN

oktober 2017

Gesprek organisatieontwikkeling

M-052 MIDDELEN

oktober 2017

Motie juni-overleg: openbare orde in de
dorpen en wijken van Woerden

P-073 MIDDELEN

oktober 2017

Organisatieontwikkeling

P-029 MIDDELEN

november 2017

Herziening van het evenementenbeleid

P-108 MIDDELEN

november 2017

Motie tarieven buitensport: bespreekstuk
harmonisatiemodel

P-110 MIDDELEN

november 2017

Motie tarieven buitensport: evaluatie
proces

M-021 MIDDELEN

november 2017

Open data

T-332 MIDDELEN

november 2017

Overzicht boetes snelheidsovertredingen

P-101 MIDDELEN

december 2017

Belastingverordeningen 2018

raadsvoorstel

P-010 MIDDELEN

december 2017

Beleidskader voor Straatverlichting +
Lichtplan Binnenstad

raadsvoorstel

16-05: wethouder Haring geeft aan dat er een passage over
wordt opgenomen hierover in de begroting en dat er een
bestand beschikbaar wordt gesteld waarmee inwoners nog
kunnen rekenen met de begroting.

R 29-06-2017

ja
raadsvoorstel

ja

ja

motie

Molkenboer

begroting

Stolk

begroting

ja

RIB

Ten Hagen

ja

ja

"Het college de opdracht te geven om met betrekking tot de
Dit wordt meegenomen in de gesprekken die met het presidium worden gevoerd
voorgestelde investering van € 257.500 in 2018 in
Dienstverlening de raad ter bespreking in september te
voorzien van een nadere onderbouwing op basis waarvan de
raad bij begrotingsbehandeling een zorgvuldige afweging kan
maken."
Pr 20-06-2017 Start in september in Presidiumverband, daarna periodiek
Vindt plaats op 4 oktober 2017.
gesprek in gepaste setting om aansluiting te vinden over de
gewenste ontwikkelingen.
R 20-04-2017
Behandeld bij debat veiligheid op 19 september. Krijgt een vervolg bij P-069.
Mogelijk een vervolg bij begrotingsbehandeling.

motie

R 02-10-2017

"b. een bespreekstuk ter bespreking in november aan te
leveren over het te hanteren harmonisatiemodel waarin de
voorgestelde bijstellingen worden benoemd en gemotiveerd;"

motie

R 02-10-2017

"a. De evaluatie zo spoedig mogelijk de raad te doen
toekomen;"

motie

R 29-10-2015

Molkenboer

R 30-03-2017

Haring

P&C-cyclus

Ten Hagen

begroting

open
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/m-2-motiefonds-infrastructurele-werken.pdf

R 29-06-2017

Molkenboer

afgedaan

In raadsvoorstel is hierop ingegaan, is dus verwerkt

motie

ja

afgedaan

afgedaan

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/20-april/20:00/motieopenbare-orde-in-de-dorpen-en-wijken-vanwoerden-1.pdf

afgedaan

samengevoegd met P-096

programmabegroting 2017-2020

afgedaan

Aangeboden als RIB 17R.00774 op 21 september 2017. Update 26/10: op agenda
commissie Middelen van 14 november.
Raadscyclus november 2017 (RIB 17R.00792 / 17.020929).

programmabegroting 2017-2020

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motieproces-besluitvorming-sporttarievenherijking-eninfillkeuze-1.pdf

toegevoegd

Raadscyclus november 2017 (RIB 17R.00792 / 17.020917).

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motieproces-besluitvorming-sporttarievenherijking-eninfillkeuze-1.pdf

toegevoegd

In de begroting 2017-2020 zijn beleidsimpulsen opgenomen. Één daarvan is ‘Open
Data’. Dit houdt in dat voor 2017 € 50.000,- beschikbaar gesteld is om onderzoek
te doen om zo veel mogelijk aan de motie te voldoen. Doordat open data een
relatie heeft met onder andere Big Data en Smart Cities moet hier beleid voor
ontwikkeld worden. Er is in Q2 een start gemaakt met het schrijven van een
startnotitie door de gegevensmakelaar. Inmiddels is er een concept klaar.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2015/29-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties-spreektijd-maximaal-10minuten-per-fractie/m-1-motie-open-data.pdf

afgedaan

De burgemeester zegt toe de raad binnen afzienbare tijd een RIB 17R.00461 is eind september aan de raad gezonden
overzicht van boetes voor snelheidsovertredingen te
verstrekken (over enkele jaren uitgespreid). T.z.t. wordt nader
op het onderwerp teruggekomen.

afgedaan

open
- Wegens vacature (die inmiddels wel is ingevuld) is de oplevering naar september
2017 doorgeschoven. De formulering van de kaders voor het Lichtplan Binnenstad
is met Stadshart en BBW besproken.
- Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het aangekochte areaal is er
als extra tussenstap een inventarisatie van het totale areaal uitgevoerd. Dit heeft
enkele maanden in beslag genomen waardoor behandeling in december
plaatsvindt.
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programmabegroting 2017-2020

open

Langetermijnagenda raad Woerden
De resultaten van de evaluatie van de pilot parkeren komen
Onderzoek wordt in oktober herhaald, daarna volgt een raadsvoorstel dat in
op korte termijn naar de raad toe, zo mogelijk voor de zomer. december behandeld kan worden. Dit staat verwoord in RIB 17R.00323
(ingekomen 11 juli 2017).
16-05: burgemeester Molkenboer geeft aan dat dit onderwerp NB dit onderwerp is gesplitst in openstelling 'stadhuis' (zie M-043) en
terugkomt in het kader van de dienstverlening. Termijn kan op openingstijden milieustraat. Over dat laatste gaat het hier.
juni worden gezet.
In RIB 17R.00740 (in uw bezit) is aangegeven dat de bezoekersenquête zal leiden
tot gewijzigde openstellingstijden, m.n. dat een avondopenstelling gerealiseerd zal
worden. Over de nadere invulling daarvan ontvangt u in november een RIB.
Update 18/9 - gewijzigd naar december.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/22-juni/20:00/motieverlengen-proef-langer-gratis-parkeren.pdf

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2016/27-oktober/17:00/AlgemeneBeschouwingen-plus-aankondigingamendementen-en-moties/m10-motiepublieksvriendelijke-openingstijden.pdf

open

Op verzoek van de commissie Middelen wordt het onderwerp RIB 17R.00752 is op 21 september aangeboden aan de raad. Update 26/10: op
op de LTA geplaatst en het college verzocht om ter
verzoek van agendacommissie in samenhang behandelen met update nota
voorbereiding een RIB over het onderwerp op te stellen,
Verbonden Partijen in december 2017.
conform de toelichting in het agenderingsverzoek van het
CDA.

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Commissie-Middelen/2017/17januari/20:00/Vaststellen-langetermijnagendajanuari-2017/cda-verzoek-agendering-onderwerpregionale-samenwerking-en-verzoekraadsinformatiebrief.pdf

gewijzigd

M-059 MIDDELEN

december 2017

Pilot parkeren: verlenging pilot,
uitkomsten en evaluatie

Stolk

motie

R 29-06-2017

M-043 MIDDELEN

december 2017

Publieksvriendelijke openingstijden

Molkenboer

motie

R 27-10-2016
C 16-05-2017

P-064 AUDIT

december 2017

Regionale Samenwerking

Molkenboer

P-125 MIDDELEN

december 2017

Scope en kaders taskforces 2018

RIB

T-316 MIDDELEN

december 2017

Toetsmoment burgemeester
gebiedsontzegging

RIB

P-078 MIDDELEN

december 2017

Update Nota Kloppende Binnenstad

raadsvoorstel

P-069 MIDDELEN

januari 2018

Debat aanpak preventie en veiligheid
Woerden

P-112 AUDIT

januari 2018

Evaluatie P&C-cyclus

P&C-cyclus

P-113 AUDIT

januari 2018

Management Letter

P&C-cyclus

P-109 MIDDELEN

januari 2018

Motie tarieven buitensport: bespreekstuk
harmonisatiemodel

P-090 MIDDELEN

januari 2018

Vernieuwde nota Verbonden Partijen

P-114 MIDDELEN

maart 2018

Maart-brief 2018

P&C-cyclus

toegevoegd

P-115 MIDDELEN

mei 2018

Jaarrekening 2017

P&C-cyclus

toegevoegd

T-337 MIDDELEN

juni 2018

Juni-overleg: vorm

toezegging

P-117 MIDDELEN

september 2018

Bestuursrapportage 2018

P&C-cyclus

toegevoegd

P-118 AUDIT

oktober 2018

P&C-cyclus

toegevoegd

P-116 MIDDELEN

oktober 2018

Afstemmingsoverleg
Rekenkamercommissie, accountant,
college & raad + input interimcontrole
Programmabegroting 2019-2022

P&C-cyclus

toegevoegd

P-099 MIDDELEN

december 2018

Onderzoek openingstijden
dienstverlening

P-060 MIDDELEN

geen termijn

Bijeenkomst raad / college /
participatiegroep

T-336 AUDIT

geen termijn

Ervaringen BIEO

P-041 AUDIT

geen termijn

P-120 MIDDELEN

geen termijn

Externe deskundige in kader van
grondexploitaties
Terugkoppeling wensen en bedenkingen RIB
toetreding ICT-Coöperatie

C 17-01-2017

Molkenboer

ja

ja

ja

ja

raadsvoorstel

Haring

bestuursakkoor
d 2016-2017

Molkenboer

ja

Molkenboer

A 06-09-2017

A 21-01-2016

A 13-10-2015
raadsbesluit

Het bedoelde toetsmoment is aan de beleidsregels toegevoegd (besluit college 2712-16). De raad zal jaarlijks in Q4 met een RIB worden geinformeerd over de
opgelegde gebiedsontzeggingen. De RIB zal worden aanboden voor (eventuele)
behandeling in december.

open

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingeko
men-brieven/17r-00392-rib-proces-update-notakloppende-binnenstad.pdf

open

open

De suggestie van de wethouder om een extra rapportage vast
te stellen over de periode november-april wordt meegenomen
in de vergadering van januari 2018 bij evaluatie van de P&Ccyclus.

toegevoegd

"c. in januari een raadsvoorstel met een drietal
tariefscenario’s voor te leggen waaronder een
voorkeursscenario waarin de kosten voor
buitensportverenigingen de komende jaren niet stijgen;
d. in januari een raadsvoorstel voor te leggen waarin een
keuze wordt gemaakt voor een infillvervangingsscenario."

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/
Gemeenteraad/2017/02-oktober/20:30/motieproces-besluitvorming-sporttarievenherijking-eninfillkeuze-1.pdf

toegevoegd

Uitgesteld naar januari 2018. Oorzaak is een langdurige zieke Op verzoek van agendacommissie in samenhang te behandelen met RIB regionale
medewerker, waarbij deze taak moeilijk is waar te nemen.
samenwerking in december.
Uitgesteld naar januari 2018. Oorzaak is een langdurige zieke medewerker,
waarbij deze taak moeilijk is waar te nemen.

programmabegroting 2017-2020

gewijzigd

Het juni-overleg dient qua opzet zo veel als mogelijk aan te
sluiten bij de programmagewijze opzet van de begroting.

Q3 2018

C 17-01-2017

raad
Ten Hagen

R 02-10-2017

RIB 17R.00420

Stolk

toegevoegd

toegevoegd

begroting

toezegging

ja

A 06-09-2017

Vertraagd naar januari 2018 in verband met de voorbereiding begroting.

Zie RIB 17R.00392. Volgens Bestuursakkoord 2017: De actualisering van de nota
Kloppende Binnenstad, de visie op de supermarktstructuur en de visie op de
horeca worden in 2017 opgesteld en via een integraal voorstel aan de raad
aangeboden. De raad bespreekt deze drie beleidsvisies in samenhang, om tot een
integrale afweging en definitief besluit te komen.
Zie RIB 17R.00796: december
Onderwerp is aan de orde geweest in de commissievergadering van 19
september. Krijgt een vervolg in december/januari waarbij ook betrokken partijen
worden uitgenodigd,

C 14-03-2017
C 06-06-2017

motie

Haring

ja

R 21-12-2016

Verzoek vanuit agendacommissie om een
raadsinformatiebrief met een uitleg over de werkzaamheden
en invulling van de taskforces, die in veel bestuurlijke stukken
worden aangehaald.
De burgemeester zegt toe in de beleidsregels op te nemen
dat bij het voornemen tot het opleggen van een
gebiedsontzegging door de politie 's nachts of in het weekend
contact wordt gezocht met de burgemeester voor een
toetsmoment, eventueel via de IBS-systematiek.

R 2-10-2017

2 van 2

toegevoegd

Cf. RIB wordt in Q3 2018 het onderzoek uitgevoerd.

Naar aanleiding van raadsvragen proces verkeersvisie wordt De raadsleden Bom en Van Meijeren nemen het initiatief voor een bijeenkomst
afgesproken om in algemene zin het proces te agenderen
over de rol van de raad in participatietrajecten.
voor commissieoverleg. Het gaat dan met name om de
verhouding tussen enerzijds politieke verantwoordelijkheid
van college (en raad) versus zelfstandigheid van een
participatiegroep.
Het college zal met een groep inwoners de ‘bieo’ spiegelen.
Werkt het prettig en handig? Wat kan er beter? Begrijpen we
het?
Organisatie bij griffie.

http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekom
en-stukken/17r-00420-rib-beantwoording-motie-uitde-raad-van-27-oktober-2016-inzakepublieksvriendelijke-openingstijden-merged.pdf

open

open

toegevoegd

open
toegevoegd

