
From: Tobeas, Mark <tobeas.m>
Sent: woensdag 17 april 2019 8:57:09
To: Tobeas, Mark
Cc: Stadhuis 
Subject: Schriftelijke vragen art. 42 - Hart voor Welzijn
Attachments: artikel 42 vragen hart voor welzijn (progressief woerden).pdf 

Aan het college

CC raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen van Progressief Woerden inzake Hart voor Welzijn. Conform het RvO dient het college de vragen 

binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden (uiterlijk 17 mei a.s.). 

Met vriendelijke groet,

Mark Tobeas| griffier | Gemeente Woerden 

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

T 0348  428 510 |M 06  25 72 36 43 |E tobeas.m@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



 
Artikel 42 vragen - Hart voor Welzijn 

 

Onlangs is er een wijziging geweest bij Welzijn Woerden en is dit overgegaan naar Woerden Wijzer, 

Hart voor Woerden en Beweegteam. Dit was vooruitlopend op de nog vast te stellen 

Maatschappelijke agenda met begeleiding dichtbij en Huizen van Woerden. Inmiddels lijkt Welzijn 

Woerden geheel te zijn verdwenen maar is de nieuwe werkwijze met sociaal wijkteam, begeleiding 

dichtbij en huizen van Woerden nog niet ingericht. Progressief Woerden maakt zich zorgen over de 

continuïteit van activiteiten en ondersteuning van vrijwilligers hierbij. 

 

1. Wat is de actuele stand van zaken m.b.t. de overgang van Welzijn Woerden naar Hart voor 

Woerden en Woerden Wijzer en Beweegteam?  

2. Hoe is het proces van overgang gegaan en wat is bekend over hoe dit proces is ervaren door 

betrokkenen? 

3. Wat is er gebeurd met de beroepskrachten van Welzijn Woerden? 

a. Hoeveel beroepskrachten zijn er overgegaan naar Hart voor Woerden en in welke 

functies? 

b. Hoeveel beroepskrachten zijn nu onder de vlag van Woerden Wijzer geplaatst en in 

welke functies? 

4. Welke activiteiten vonden eerst plaats onder de vlag van Welzijn Woerden en wat is bekend 

over de voortgang van deze activiteiten? Zijn alle activiteiten ondergebracht bij Hart voor 

Woerden? 

5. Op welke wijze worden de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze activiteiten ondersteund? 

6. Op welke wijze zijn alle betrokkenen, de vrijwilligers en de deelnemers aan de activiteiten en 

andere inwoners die gebruik maken van activiteiten geïnformeerd? 

7. Op welke wijze informeert de gemeente zich over de continuïteit van activiteiten en hoe de 

overgang verloopt? 

8. Is het college het met Progressief Woerden eens dat laagdrempelige en vrij toegankelijke 

activiteiten die bijdragen aan onze doelen en uitgangspunten (het zogeheten voorliggend 

veld) belangrijk zijn en dat we als gemeente een verantwoordelijkheid hebben om 

continuïteit van huidige activiteiten die hierin passen te borgen en zorg te hebben voor goed 

ondersteunde vrijwilligers?  

 

16 april 2019  

 

Coby Franken 

Progressief Woerden 
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