
RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 42 vragen 
18R.00586 

Van: 

Datum 

: college van burgemeester en wethouders 

18 september 2018 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 

Portefeuille(s) Iedereen doet mee (inclusie) 

Contactpersoon A. Bolsenbroek I M. Brander 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Onderwerp: 

06-14340241/06-13964951 

bolsenbroek.a@woerden.nl/ brander.m@woerden.nl 

Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de 

gemeenteraad gesteld door Coby Franken 

van de Fractie van Progressief Woerden 

over de Routekaart Inclusie 

gemeente 
WOERDEN 

De beantwoording van deze raadsvragen heeft enige vertraging opgelopen, waardoor deze niet binnen de 
gebruikelijke 30 dagen heeft plaatsgevonden. Hiervoor maken we excuus. 

Beantwoording van de vragen: 

1. Loopt de routekaart volgens planning, dus is fase 2 bijna afgerond? Zo ja: wat zijn dan de belangrijkste 
resultaten/ c.q. mooie voorbeelden? Zo nee: wat zijn de belangrijkste knelpunten? 

Nee, de routekaart loopt niet volgens planning. Er is vertraging ontstaan als gevolg van een aantal 
ontwikkelingen. Zo heeft het tot en met de begrotingsbesprekingen van november 2017 geduurd voor 
duidelijk was of de financiën beschikbaar werden gesteld. Vervolgens zijn door het proces van taskforces 
en hoge werkdruk in het sociaal domein de prioriteiten deels anders gelegd. 

Bij de bestuursrapportage zullen we hier ook melding van maken, zodat we het budget voor 'iedereen doet 
mee' kunnen doorschuiven. 

Er zijn natuurlijk wel resultaten geboekt: 
• De programmabegroting 2018 - 2021: De opgaven in het sociaal domein zijn vanuit inclusief 

perspectief vormgegeven (Nu: 'Iedereen doet mee! ') Daarmee is Woerden voorloper in Nederland. 
De programmabegroting 2019-2022 is ook op deze manier vormgegeven. 

• Daarnaast is het gedachtegoed van 'iedereen doet mee' onderdeel van onder meer: 
o Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 
o De verkeersvisie 2030 
o De pilots gebiedsgericht werken 
o Het jeugd & jongerenbeleid 
o De Visie en Doelen Spelen, Sporten en Bewegen. 
o Het H EVO traject 

2. Aan welke speerpunten wordt wel/ niet gewerkt en welke acties zijn ingezet? 

We zijn op dit moment in de laatste fase van de ontwikkeling van het plan van aanpak 'Iedereen doet mee!' 
Het plan van aanpak sluit aan bij de ambities van het coalitieakkoord en is gericht op de uitvoering van de 
speerpunten van de Routekaart, omdat deze immers door inwoners en organisaties, samen met de 
gemeente ontwikkeld en vastgesteld zijn . Daarnaast is het doel om 'Iedereen doet mee! ' in het DNA van 
samenleving en gemeente te krijgen. Dit doen we door zoveel mogel ijk aan te sluiten bij de activiteiten die 
gemeente en samenleving al uitvoeren. U zult over het plan van aanpak binnenkort een 
raadsinformatiebrief ontvangen. 
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Dit najaar zal de uitvoering van de routekaart van start gaan. Een belangrijk moment hierin vormt de 
feestelijke aftrap van 'Iedereen doet mee!', begin november. Vanzelfsprekend zult u hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. Bij deze feestelijke aftrap is ook Minister Hugo de Jonge aanwezig. 

3. Zijn de themagroepen en de werkgroep actief. Welke groepen zijn er? Wie maken deel uit van deze 
groepen en van de werkgroep. (dit hoeven geen namen te zijn , maar wel 'hoedanigheden' of 
vertegenwoordiging van welke type organisaties, groeperingen). 

De werkgroep 'Iedereen doet mee!' zal in oktober van start gaan. Net als in de voorbereidingsgroep 
Woerden Inclusief krijgt deze werkgroep een breed maatschappelijk karakter. Naast een grote diversiteit 
aan inwoners, waaronder vertegenwoordigers van Inclusie Woerden, zullen ook clubs & verenigingen, 
scholen, bedrijven , maatschappelijke organisaties en inwonerinitiatieven vertegenwoordigd zijn. 

De werkgroep is actiegericht, adviserend en houdt net als de werkgroep Woerden inclusief zicht op 
resultaten en leerrendement van 'Iedereen doet mee!'. 

Daarnaast gaat het opgaveteam 'Iedereen doet mee!' van start en zullen er voor de diverse pilots van 
komend najaar in totaal 4 - 6 projectgroepen starten. 

4. Zijn er pilots en hoe is daar de voortgang in? 

De pilots zullen dit najaar starten. U wordt daarover geïnformeerd zodra het Plan van Aanpak gereed is. 

5. Hoe staat het met de besteding van de gelden? Waaraan wordt het werkbudget besteed? 

We zullen bij de bestuursrapportage melding maken van een onderbesteding in 2018. Bij de start van 
'Iedereen doet mee!', dit najaar, zullen de bestedingen op gang komen. U wordt hierover geïnformeerd 
zodra het Plan van Aanpak gereed is. 

6. Woerden is koplopergemeente inclusie. Wat betekent dat concreet voor onze gemeente? 

De wijze waarop inwoners, organisaties en gemeente in Woerden hebben vormgegeven aan de routekaart, 
is landelijk een goed voorbeeld. Het feit dat Woerden onderdeel uitmaakt van de 25 koplopergemeenten, 
betekent dat gemeente Woerden de intentie heeft uitgesproken de komende twee jaar verder te werken 
aan inclusief beleid. En daarnaast om met de andere koplopers op te trekken om gezamenlijk te leren. Ook 
wordt koplopergemeenten gevraagd op den duur ook met regiogemeenten samen te werken om inclusief 
beleid te bevorderen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.016557 

De secretaris De burgemeester 

/ff1 (/1 

drs. M.H.J. van ij er V.J.H. Molkenboer 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: donderdag 9 augustus 2018 12:03:50
To: Vliegenthart, Onno
Cc: Stadhuis 
Subject: schriftelijke vragen art. 42 - Inclusie
Attachments: artikel 42 vragen - routekaart inclusie.pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 42 van het RvO van Progressief Woerden inzake inclusie. Conform het RvO dient het 

college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (8 september), maar gelet op het zomerreces kan de beantwoording langer 

duren, zie ook de brief vanuit het college.

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | adjunctgriffier | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl
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