
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en 
publicatie

Onderwerp: Presentatie Uitvoering woonplan 2020-2030

Voorgestelde datum + locatie (raadzaal, externe locatie indien nodig) januari 2023

Toelichting op het agendapunt:
Geeft hier een toelichting op het agendapunt. Hieronder staan een aantal suggesties waaraan je kunt denken bij het opstellen van de 
toelichting. Deze tekst graag weghalen na het invullen van de toelichting zodat alleen jouw tekst blijft staan. 

Inleiding
- Wat is het doel van het agendapunt? Wat wordt er van de commissie gevraagd?

Beeldvormende avond over de ontwikkellocaties in Papendrecht
- Is de agendering informerend/beeldvormend/consulterend tbv meegeven richting nadere uitwerking raadsvoorstel/opiniërend 

t.b.v. besluitvorming?
Beeldvormend

- Hoe ziet het proces van besluitvorming eruit. Hoe past deze agendering in dit proces? Wat is de (wettelijke) grondslag van dit 
besluitvormingsproces? Volgt er een raadsbesluit En heeft hier al eerder besluitvorming over plaatsgevonden?? (Eventueel: hoe 
verhoudt het proces van besluitvorming zich tot de regio/samenleving?) Optioneel: indien relevant en verhelderend kun je een 
schematisch proces ontwerp toevoegen als bijlage.
Beeldvormend; vervolg op de presentatie van 14 oktober 2021

Opzet
- Werkvorm. Mogelijkheden zijn (niet limitatief): Informatie delen middels presentatie, presentatie + input ophalen middels 

dialoog, andere interactieve werkvorm om input op te halen, toelichting op een raadsvoorstel.
Toelichting op de stand van zaken van de ontwikkellocaties in Papendrecht

Tijdsduur
- Hoeveel tijd wil je voor dit agendapunt.

Uur zou voldoende moeten zijn
- Hoe verdeel je de tijd tussen de verschillende onderdelen? (Vermeld hier de tijdsduur van het programma zoals presentatie, 

interactie, vragen, terugkoppeling etc)
Half uur voor de presentatie en een half uur voor reacties/vragen en beantwoording

Bijlagen:
- Geef hier aan welke bijlagen worden gepubliceerd bij het agendapunt.

De presentatie 

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
Wanneer moet het punt uiterlijk geagendeerd worden? Is er evt mogelijkheid om het punt door te 
schuiven, wanneer de agenda te vol zit?  
Er is geen deadline
Openbaarheid
Is het agendapunt openbaar? Geef een toelichting indien niet openbaar. 
Openbaar

AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Riëtte van der Werff – Strategisch adviseur wonen en ruimte GROV
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- Douwe Busser – Wonen MO
- Werner van den Bosch – projectleider GROV

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- NVT
-
Verwacht je insprekers? 
Nee
Agendering college gepland op:


