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Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 
een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 
onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit 
formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 
plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 
verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 
raadsinformatiebrief. 

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 
Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’.  

 

Portefeuillehouder 
George Becht 
 
Opsteller 
Bas Hertsenberg 
 
Onderwerp 
Themabijeenkomst voortgang bestuursopdracht (bijv. 9 september 2021) 
 
Aanleiding 
Wanneer een raadsinformatiebrief over de voortgang van de bestuursopdracht verstuurd is naar de 
raad, wordt een aantal weken later ook een themabijeenkomst georganiseerd. Hier kan de 
organisatie haar resultaten presenteren op een aantal business cases en geeft het de raad de 
mogelijkheid om vragen te stellen over de bestuursopdracht.  
  
Doel 
Doel van de themabijeenkomst is: 

- De raad informeren over de bestuursopdracht en dan voornamelijk over een aantal business 
cases; 

- De raad meenemen in geboekte resultaten binnen de bestuursopdracht. 
 
Urgentie 
Gemiddeld. Betreft een gemaakte afspraak tussen portefeuillehouder en de raad dat er na een 
raadsinformatiebrief rondom de bestuursopdracht ook een themabijeenkomst wordt georganiseerd.  
 
Benodigde tijd 
1 uur en 30 minuten 
 
Opzet 
De opzet van de themabijeenkomst zal er als volgt uitzien: 

1. Er zal een korte introductie worden gegeven over de bijeenkomst en de algemene stand van 
zaken rondom de bestuursopdracht; 

2. Er volgt daarna een aantal presentaties over een aantal business cases en de behaalde 
resultaten; 
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3. Er zal daarna ruimte zijn om inhoudelijke vragen te stellen en/of een inhoudelijke discussie te 
voeren.  

 


