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Aard van agendering: 

 Mondeling 

Mededeling, 
aankondiging of 
toelichting zonder 
stukken.  

X 
Informatief 

Informatieve 
sessie, gesprek 
met de stad, 
presentatie of 
vragenronde. 

 
Bespreking 

Bespreking/debat. 
 Voorbereiden 

besluitvorming 

Politieke 
bespreking/debat; 
voorbereiden 
besluitvorming. 

Aanleiding/Toelichting: 

Het betreft een digitale stadsronde over de Transitievisie Warmte. 
Vanwege corona en het vooraf onbekende aantal insprekers heeft de agendacommissie besloten de stadsronde 
digitaal te laten plaatsvinden. De domeinleden zijn aanwezig in de raadzaal en de deelnemers spreken via Ms 
Teams met de domeinleden. Op die manier is er geen beperking op het aantal insprekers en kan de 1,5 meter in 
de raadzaal gehandhaafd worden. De deelnemers zijn zichtbaar via een groot scherm.  
 
Het doel is inwoners en instellingen in de gelegenheid te stellen om vragen te stellen aan raadsleden en in 
gesprek te gaan met raadsleden waarbij opvattingen en standpunten kunnen worden gewisseld. Het is dan ook 
van belang om de verschillende inwoners aan het woord te laten. De raadsleden kunnen na hun inbreng vragen 
stellen; zo vindt er een gesprek plaats olv de voorzitter.  
 
Na de stadsronde vindt later op de avond de politieke bespreking plaats. Bij dat agendapunt wordt de 
besluitvorming in de raad voorbereid. De domeinvergadering adviseert de raadsvergadering. 
 
 
 
De TVW 1.0 is getoetst aan de maatschappelijke realiteit via een participatietraject met drie onderdelen: een 
draagvlakonderzoek onder huurders en woningeigenaren, intensieve afstemming met strategische partners en het 
toetsen van de visie met collega-gemeenten en kennispartners. Voor de wijken of delen van wijken waar kansen 
zijn om wijkgericht te verduurzamen worden in samenwerking met inwoners en belanghebbenden 
uitvoeringsplannen opgesteld. Deze volgen ná vaststelling van de TVW 1.0.  
 
Voor deze stadsronde zijn de genodigden:  
- Strategische partners in gebouwde omgeving (woningcorporaties, netbeheerder, warmtebedrijven) 
- Belangenvertegenwoordigers  
- Energiecoöperaties  
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