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Commissiegriffier: E.M. Geldorp | 0348-428510 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

a. Raadsinformatiebrief (16R.00813) duurzaamheid tot in de haarvaten 
van de Woerdense samenleving 
b. Raadsinformatiebrief (17R.00068) startnotitie participatieproces 
Duurzame Samenleving  
 

1. Doel van de bespreking  
Deze raadsinformatiebrieven zijn op initiatief van de voorzitters geagendeerd. Gelet op de 
betrokkenheid van de commissie bij het onderwerp, is het wenselijk dat de commissie zich onder meer 
uitspreekt over de vragen:  

- of het college de juiste aanpak voorstaat om tot een klimaatneutraal Woerden in 2030 te 
komen; 

- of de commissie zich kan vinden in het voorgestelde participatieproces, specifiek daarbij de 
verscheidene rollen van alle betrokkenen (samenleving, college en raad); wat zou de rol van 
de raad(sleden) moeten zijn bij de (voorbereiding van) de voorgestelde werksessies/charrette, 
mede gelet op de eerder opgedane ervaringen bij andere projecten/onderwerpen en gelet op 
het uitgangspunt Woerden zegt ja, tenzij… en Naar een proactieve samenwerking? In de 
voorliggende startnotitie is aangegeven dat raadsleden primair toehoorder bij de werksessies 
zijn. 

 
Voor de behandeling is wethouder Haring uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

Gemeenteraad 
30-10-2014 

Motie “Duurzaam met een doel” Het dictum van deze motie luidt: 
“verzoekt het college: 
1. uit te gaan van 2030 als datum waarop Woerden klimaat-neutrale gemeente 
kan zijn; 

2. het actieprogramma duurzaamheid zodanig in te richten dat voornoemde 
doelstelling op voornoemde datum kan worden gerealiseerd; 

3. het actieprogramma ter vaststelling aan de raad te zenden.” 
 

DLIS 
7-10-2016 

Raadsinformatiebrief (16R.00570) inzake proces opstellen 
langetermijnstrategie klimaatneutraal 2030 (spoorboekje) 
In deze Rib zet het college uiteen op welke wijze de gemeente 
Woerden de komende jaren samen oppakken met partijen uit de Woerdense 
samenleving om te komen tot een klimaatneutraal Woerden in 2030. 
 

Commissie 
Ruimte 
19-01-2017 

Rondvraag D66 inzake spoorboekje klimaatneutraal 2030 
Afgesproken ter vergadering: de beantwoording van deze vragen volgt schriftelijk. 

 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 
 
 
 

mailto:raadsgriffie@woerden.nl
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2014/30-oktober/17:00/Raadsvoorstel-14R-00381-inzake-programmabegroting-2015-2018/motie-duurzaam-met-een-doel.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen%20brieven/16r-00570-rib-opstellen-proces-langetermijnstrategie-klimaatneutraal-2030-merged.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte/2017/19-januari/20:00/Rondvraag/d66-inzake-spoorboekje-klimaatneutraal-2030.pdf
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4. Bijzonderheden 
De startnotie participatieproces is door het college vastgesteld en ter kennisname aan de raad 
aangeboden. In andere gevallen zijn startnotities ter vaststelling aan de raad aangeboden, zoals bij de 
Woonvisie en de Verkeersvisie. 
 
Geadviseerd wordt om met het college nadere afspraken te maken in welke gevallen startnotities door 
de raad worden vastgesteld en in welke gevallen het college een startnotitie vaststelt. 
Het ligt daarbij voor de hand dat, indien de startnotitie betrekking heeft op de vorming van majeure 
beleidsdoelen en/of de rol van de raad cq raadsleden expliciet wordt beschreven, de raad deze 
vaststelt.  
De startnotie zou in zo’n geval vooral het karakter moeten hebben van een “bestuurlijke startnotitie”, 
met daarbij een focus op vooral: 

- Welk maatschappelijk effect willen we bereiken? 
- Welke middelen zetten we daar voor in? 
- Hoe wordt het proces ingericht (o.a. rol van alle betrokkenen / tijdspad)? 

  
Deze kan na vaststelling door de raad dan desgewenst door het college nader worden uitgewerkt 
richting een (ambtelijk) meer intern gericht proceskader of anderszins. 
 
 


