
 

   
RAADSCOMMISSIE RUIMTE  
RUIMTELIJKE ORDENING � VASTGOED � GRONDBELEID � GROTE 
PROJECTEN / STEDELIJKE VERNIEUWING � VOLKSHUISVESTING � 
VERKEER EN VERVOER � BRAVO � IBOR � BEGRAVEN EN 
BEGRAAFPLAATSEN  � AFVAL EN REINIGING � MONUMENTEN EN 
ARCHEOLOGIE 
 
 
Uitnodiging  
 
voor de openbare vergadering van de Commissie Ruimte die gehouden zal worden: 
datum: donderdag 12 januari 2012 
reservedatum: maandag 23 januari 2012 
plaats: raadzaal 
tijdstip: 20.00 uur tot uiterlijk 23.30 uur; rond 22.00 uur korte schorsing plaats 
 
 
A G E N D A  
 

 
1. Opening 
 
2. Vaststellen van de agenda  
 
3. Spreekrecht burgers  

Burgers worden in de gelegenheid gesteld over niet geagendeerde onderwerpen in te 
spreken. Graag onderwerpen aanmelden via raadsgriffie@woerden.nl of (0348) 428 510 vóór 
11 januari 2012, 12.00 uur. De commissie kan naar aanleiding van het spreekrecht beslissen 
alsnog een onderwerp aan de agenda toe te voegen. 

 
4. Vaststellen besluitenlijst van de openbare vergaderingen van de commissie Ruimte van 

1 december 2011 
Wordt separaat verzonden. 

  
5. Vaststellen termijnagenda, lijst met toezeggingen en openstaande moties van de 

Commissie Ruimte  
Bijgaand. 

 
6. Rondvraag  

Gelegenheid tot het stellen van vragen door leden van de commissie aan het college of aan 
andere leden van de commissie. De kans op beantwoording tijdens dezelfde bijeenkomst is 
het grootst als de vragen vóór 11 januari 2012, 12.00 uur via de griffie zijn aangekondigd. 



 

 Bespreekstukken 
 
7. Raadsvoorstel inzake definitieve aanwijzing vestiging voorkeursrecht door 

gemeente  
Voor de behandeling is wethouder Duindam uitgenodigd. Dit voorstel wordt 
nagezonden, omdat op 28 december 2011 de termijn voor het indienen van 
zienswijzen verloopt. Na deze termijn stelt het college een voorstel aan de raad 
terzake op. Naar verwachting is het voorstel in het begin van januari 2012 
beschikbaar. De raad dient in de raadsvergadering van 26 januari een besluit 
nemen. 

 
8. Raadsinformatiebrief (11.022467) inzake Voortgangsrapportage BRAVO 

Voor de behandeling is wethouder Cnossen uitgenodigd. De annotatie van de 
commissiegriffier wordt nagezonden. 

 
9. Sluiting 


