
PLANNING
Datum 

(oorspronkelijk)

Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

(nieuwe) 

deadline

Portefeuille-

houder

Algemene opmerkingen 

oktober-13 bovenlokale afspraken omtrent 

decentralisaties

Welzijn ja ? Koster Afgehandeld: gemeenteraad heeft in maart 2014 besluit 

genomen over bovenregionale risicodeling. 

december-13 Decentralisaties (inkoopnota's, 

verordeningen en beleidsplannen)

Welzijn ja nov-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

maart-14 Notitie innovatiekracht Ferm Werk Welzijn nee okt-14 Koster 5 september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden bij FW 

over innovatie. Wij hebben FW gevraagd de resultaten terug 

te koppelen richting raad (oktober).

maart-14 Implementeren cliëntparticipatie 

Ferm Werk

Welzijn nee okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

maart-14 Beleidsdocument Werk & Inkomen 

Participatie

Welzijn ja okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

mei-14 Prognose ontwikkeling rijksmiddelen Welzijn nee okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

juni-14 Format periodieke rapportages Ferm 

Werk (kpi's)

Welzijn ja ? Koster afgehandeld: zie rib 14R.00425 punt 6 

juni-14 Debat/discussie met raad over 

betekenis participatie

Welzijn nee dec-14 Koster Dec in raad

juni-14 Discussie positionering Woerden 

Wijzer i.r.t. Ferm Werk

Welzijn nee nov-14 Koster Notitie wordt uiterlijk 1 nov aan de raad aangeboden

juni-14 Risicoanalyse ontwikkeling 

doelgroep - beschikbare middelen

Welzijn nee okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

oktober-14 Vaststellen privacy-protocol Welzijn ja okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sptember in b&w, 17 sept naar Raad: 

visie, protocol na raad in dec

september-14 Verordeningen en beleidsregels 

vertaling Jeugdwet, Participatiewet 

en AWBZ

Welzijn ja okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

september-14 Vaststellen doorkijknota 

WoerdenWijzer.nl

Welzijn ja sep-14 Koster Wordt meegenomen in visie en ontwikkeling wijkteams 

(oorsprong RIB 14R.00130 inzake termijnagenda 2014 

Sociaal Domein)

september-14 Sturen en monitoren (keuze uit 

scenario's)

Welzijn ja okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

oktober-14 DVO Ferm Werk 2015 Welzijn nee dec-14 Koster Na vaststelling beleidsplan TSD en Visieodcument Ferm 

Werk in raad, uiterlijk dec

oktober-14 Beleidsdocument Werk & Inkomen 

Participatie

Welzijn ja okt-14 Koster In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar Raad

november-14 Projectplan PGB Welzijn dec-14 Koster Wethouder Koster komt in december 2014 met een 

projectplan PGB c.a. (o.a. ingaan op pilot, integrale doelen). 

Toegezegd in raadsvergadering 26 juni 2014.

dec-14 Herpositionering actieprogramma 

Groene Hart

Welzijn ja nov-14 Duindam In november 2014 leggen wij de raad een RIB voor die 

vervolgens geagendeerd kan worden

voorjaar -13 Beleidsnotitie Rijnstraat Welzijn nee okt-14 Duindam Opgenomen in nota Kloppende Binnenstad, projectplan 

Rinstraat nu in inspraak

Nog in te plannen Notitie Kloppende binnenstad Welzijn ja okt-14 Duindam Vastgesteld b&w 2 sept, naar Raad

Nog in te plannen Plan van Aanpak actief weren / 

beëindigen detailhandel buiten 

kansrijke winkelgebied

Welzijn ? Duindam Aangekondigd in nota "De kloppende binnenstad"



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Stand van zaken

9 11-12-13 Haven en Singel 09-01-13: inzicht in de exploitatiekosten wordt naar de raad gezonden. 11-

12-13: de portefeuillehouder geeft aan dat hij onder meer naar aanleiding 

van de vragen van de inspreker duidelijkheid zal gaan verschaffen inzake 

de kostendekkende exploitatie met aandacht voor marktconformiteit 

(Havengelden 2014, verhoging kosten vaste ligplekken).

Welzijn Duindam ? Inspreker heeft een uitgebreide schriftelijke reactie op 

zijn vragen en bezwaren ontvangen. Aanvullend 

daarop heeft op 3 maart een gesprek plaatsgevonden 

met booteigenaren over de exploitatie en de daaraan 

verbonden kosten. Zie verder volgnr 20

20 12-09-13 Ruimte De raad ontvangt a) z.s.m. een voorstel inzake een permanente oplossing 

van de sanitair-unit, en b) een exploitatieplan inzake het algemeen beheer 

van de haven. 

Welzijn Duindam nov-14 November in de raad

25 11-09-13 Bespreking rib rapportages 

IASZ en Wmo jaarverslagen 

2012 en 1e kwartaal 2013

De wethouder zegt toe om nog in september (volgende week) met de 

prognoses te komen inzake de WW en de WWB. Wat er is wordt met de 

raad gedeeld.

Welzijn Koster okt-14 De actuele cijfers zijn recentelijk ontvangen, maar 

moeten nog geanalyseerd en verwerkt worden. 

Een Rib volgt in oktober.

44 16-10-13 Programma 6 begroting 2014 Wethouder Koster zegt inzake inwonersinitiatieven nog in 2013 een notitie 

toe hoe op een duurzame manier kan worden omgegaan met de sterke 

samenleving. Hierin wordt ook de rol van de raad meegenomen. De 

wethouder nodigt de raad uit om zelf ook na te denken hoe om te gaan 

met inwonersinitiatieven.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. Samenhang met burgerparticipatie 

algemeen

45 16-10-13 Programma 7 begroting 2014 Wethouder Koster zegt toe dat er een notitie zal verschijnen over hoe de 

gemeente Woerden zich in het algemeen moet verhouden tot 

gemeenschappelijke regelingen (qua controle, invloed, enzovoort)

Welzijn Duindam nov-14 In februari 12/2 besproken in de cie. Middelen . 

Rib (14R. 00036) inzake notitie Verbonden 

Partijen. Zie ook planning

50 31-10-13 Begroting 2014 Het college zal in gesprek gaan met de cultuursector over kwaliteitscriteria 

rondom het cultuuraanbod.

Welzijn Duindam nov-14 Dit gesprek heeft plaatsgevonden. In november 

worden de gesprekken vervolgd met aandacht 

voor de kwaliteit vooruitlopend op het in 2015 te 

formuleren cultuurbeleid. De Raad zal hier 

uiteraard een rol gaan spelen.

56 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt toe de uitkomsten van een ‘ambtelijk’ onderzoek 

inzake de situatie bij de Sluis, zoals die onder meer is verwoord door de 

heer Rijsdijk in zijn insprekersbijdrage, terug te koppelen aan de raad

Welzijn Koster okt-14 Het resultaat uit het ambtelijk onderzoek wordt 

nog besproken met Ferm Werk. Daarna volgt 

terugkoppeling richting raad (oktober).

60 04-12-13 Bespreking GR Ferm Werk Wethouder Koster zegt een notitie toe inzake de wijze waarop invulling 

gegeven gaat worden aan de innovatiekant van het verhaal 

(innovatiekracht). De wethouder schat dat de notitie in februari 

beschikbaar kan worden gesteld aan de raad

Welzijn Koster okt-14 Zie RIB 14R.00425, punt 7. Hiermee kan de 

toezegging van de lijst.

61 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De Rekenkamercommissie Woerden heeft toegang tot alle informatie. 

Wethouder Koster zal de onderzoeksbevoegdheid van een 

Rekenkamercommissie aan de orde stellen in het bestuur van Ferm 

Werk.

Welzijn Koster ? Is geregeld: afspraak in bestuur GR

62 18-12-13 Raadsbehandeling GR Ferm 

Werk

De raad ontvangt in het begin van 2014 een uitnodiging voor een 

debat/discussie over de betekenis van "participatie" in het sociale domein.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. Samenhang met burgerparticipatie in het 

algemeen

73 08-01-14 Rondvraag VVD inzake 

verzuim scholieren

Wethouder Duindam zegt namens de verantwoordelijk portefeuillehouder 

toe om de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Welzijn Duindam sep-14 Door een communicatiestoring is de 

beantwoording niet doorgezet naar de griffie. De 

beantwoording is opgenomen in een RIB die in 

september is aangeboden over de evaluatie van 

het regionaal bureau leerplicht in Woerden.

75 16-01-14 Presentatie Economic Board 

Utrecht

De raad ontvangt een terugkoppeling m.b.t. de stand van zaken glasvezel 

in Woerden

Welzijn Duindam ? OKW heeft een inventarisatie onder haar leden 

gehouden en ook hierin werd een duidelijke wens 

uitgesproken. Om de realisatie mogelijk te maken zijn 

we in gesprek met diverse glasvezelaanbieders om 

hen bereid te krijgen hun netwerk uit te rollen. Ziggo 

heeft inmiddels een aanvraag gedaan voor het 

aanleggen van een glasvezelnetwerk tussen Kamerik 

en Kanis. Uitvoering zal in de loop van dit jaar 

plaatsvinden.

89 16-04-14 rondvraag Minkema College 

STERK Woerden

de fractie van STERK Woerden vraagt waarom een rondvraag inzake het 

Minkema College van de fractie niet op de toezeggingenlijst staat. Deze 

toezegging is op de lijst gezet, omdat er nog geen antwoord is gegeven

Welzijn Duindam nov-14 In college 9 sept, op 10 sept naar Raad 14r.00375 

rib beantwoording vragen van STERK Woerden 

uit Cie. Welzijn van 5 februari 2014 inz meubilair 

Minkema college

93 16-04-14 Rib (14R.00130) inzake 

Termijnagenda 2014 

Transformatie Sociaal 

domein: de Raad aan zet

Wethouder Koster zegt toe om zoveel als mogelijk per decentralisatie met 

een aparte (termijn)agenda te komen zoals bij Ferm Werk en nu het 

Sociaal Domein het geval is. Jeugdzorg is met name genoemd.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. 

106 16-06-14 Rv (14R.00203) inzake 

Zienswijze met betrekking tot 

de DVO 2014 Ferm Werk

De wethouder zegt toe om zo spoedig mogelijk (op verzoek van de 

commissie uiterlijk twee weken voor de commissiebehandeling van 10 

september) de visienota inzake Ferm Werk aan de raad toe te zenden. In 

de visienota zijn ook de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie 

inzake Ferm Werk verwerkt.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. 

108 16-06-14 Rv (14R.00203) inzake 

Zienswijze met betrekking tot 

de DVO 2014 Ferm Werk

De wethouder zegt toe om de opmerkingen van de fractie van de VVD 

mee te nemen in de visienota. De opmerkingen zijn onder meer:  qua 

financiën minimaal evenwicht inkomensdeel Wwb, enz. Voor de rest van 

de punten zie besluitenlijst cie Welzijn d.d. 16 juni 2014.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. 

109 16-06-14 Rv (14R.00203) inzake 

Zienswijze met betrekking tot 

de DVO 2014 Ferm Werk

De wethouder zegt toe dat de discussie met de raad over het PGB nog 

gaat volgen. Moet nog in planning worden opgenomen.

Welzijn Koster dec-14 Wethouder Koster komt in december 2014 met een 

projectplan PGB c.a. (o.a. ingaan op pilot, integrale 

doelen). Toegezegd in raadsvergadering 26 juni 

2014.

119 18-06-14 Rv (14R.00134) inzake 

Vaststelling Preventie en 

Handhavingsplan Alcohol 

2014 – 2017

De wethouder zegt toe om specifiek na te gaan hoe het zit met de 

actualisering van de cijfers van de GGD.

Welzijn Koster ntb 2016 4-jaarlijks gezondheidsionderzoek door GGD, 

daarvan is alcohol en drugs een onderdeel. Gepland 

2016

120 26-06-14 Rv (14R.00191) inzake 

besluiten programma TSD

Wethouder Koster zal onderzoeken op welke wijze de strekking van het 

amendement inzake inzichtelijk maken wettelijke zorgplicht in de praktijk 

kan worden uitgevoerd.

Welzijn Koster okt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 sept naar 

Raad. 

121 26-06-14 Rv (14R.00191) inzake 

besluiten programma TSD

Wethouder Koster zal (laten) onderzoeken of het in de praktijk mogelijk 

blijkt dat diverse aanbieders van diensten hun kennis en expertise binnen 

de Woerdense infrastructuur van het sociaal domein willen delen.

Welzijn Koster ? Wordt meegenomen in de gesprekken met 

aanbieders ikv ontwikkeling wijkteams

123 10-09-14 Termijnagenda: VVD n.a.v. 

vragenhalfuur raad 4-9-14

Wethouder Koster zegt m.b.t. de cijfers (aantal personen per wet; 

zware versus lichte gevallen en beschikbare budgetten) dat dit nog 

komt.

Welzijn Koster ? Is opgenomen in Beleidsplan Sociaal Domein 

(bijlage)

124 10-09-14 Rondvraag 

Inwonersbelangen inzake 

privacybescherming 

(vragen gepubliceerd bij 

betreffende agendapunt)

Wethouder Koster zegt toe de antwoorden op schrift aan de raad toe 

te zenden (voor definitieve besluitvorming over dit onderwerp). In de 

komende Beleidsnotitie Sociaal Domein is een aparte paragraaf 

inzake privacy opgenomen 

Welzijn Koster okt-14 Schriftelijke beantwoording in ieder geval voor 

bespreking van het Beleidsplan Sociaal Domein

TOEZEGGINGEN



Volg-

nummer

Oorsprong Onderwerp Toezegging Commissi

e

Portefeuille-

houder

deadline Stand van zaken

TOEZEGGINGEN

125 10-09-14 Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Wethouder Koster zegt toe om te proberen om de 7 onderzochte 

scenario’s (interne discussie Hofpoort Ziekenhuis) boven water te 

krijgen, maar roept de raad op om ook zelf actie op dit punt te 

ondernemen

Welzijn Koster ? Dit is gebeurd. Zuwe wilde alleen ingaan op het 

gekozen scenario.

126 10-09-14 Rib (14R.00359) inzake 

Jaarstukken 2013 VWS De 

Sluis en De Sluis Groep n.v.

Wethouder Koster zegt toe de nog openstaande vragen van 

Progressief Woerden te beantwoorden: Jaarstukken: een schuld van 

6 miljoen die in 2017 in één keer moet worden afgelost. Hoe zit dat 

precies? Bezoldiging: geen informatie over de vergoeding, omdat de 

directeur in dienst is van de NV. Maar bij de stukken van de NV staat 

geen informatie over de bezoldiging.

Welzijn Koster nov-14 Wordt afgedaan met een RIB in november

127 10-09-14 Opmerking Ferm Werk bij 

bespreking Rib (14R.00359) 

inzake Jaarstukken 2013 

VWS De Sluis en De Sluis 

Groep n.v.

De verantwoording over de besteding van de participatiegelden 2014 

wordt door ferm werk gedaan 

Welzijn Koster nov-14 Wordt afgedaan met een RIB in november

128 10-09-14 Herinrichting Sociaal 

Domein

Wethouder Koster zegt toe dat de adviezen van de Wmo-raad ter 

kennis worden gebracht aan de raad wanneer dit aan de orde is 

(Beleidsplan Sociaal Domein)

Welzijn Koster okt-14 Onderdeel beleidsplan TSD

129 25-09-14 Vragenhalfuur - extra 

rijksmiddelen 

huishoudelijke hulp

Wethouder Koster zegt toe een plan terzake bij het Ministerie van 

VWS te zullen indienen en de raad op de hoogte te houden van de 

verdere ontwikkelingen hieromtrent.

Welzijn Koster dec-14 Voor 15/10 melden wij dat Woerden gaat 

aanvragen. Plan wordt voor 1/12 ingediend. 

130 25-09-14 Vragenhalfuur - 

fusiemelding Hofpoort / St. 

Antonius / Nza

De raad verzoekt het college te komen met een voorstel inzake hoe 

in afstemming met de raad te komen tot een oordeel van de 

fusieplannen zodra het moment is dat die gegeven kan worden.

Welzijn Koster ? Naar procedure en planning n.a.v. deze 

toezegging wordt gekeken. Hier komen we nog op 

terug.



MOTIES
Volg-

numme

r

Oorsprong Nummer/titel Korte inhoud Commissie Portefeuille

houder

deadline Stand van zaken

3 Raad 18-12-2013 Ferm Werk / 

cliëntparticipatie

1. Implementeren van sterke 

cliëntparticipatie bij Ferm Werk; 

2. Raad daarover 1 keer per 

kwartaal informeren.

Welzijn Koster mrt-14 In Beleidsplan TSD, 16 sept in b&w, 17 

sept naar Raad

5 Raad 26-06-2014 Programma TSD Het zomerreces te gebruiken voor 

een informatiecampagne over de 

veranderingen in het sociale 

domein per 1 januari 2015; De raad 

hierover begin september te 

informeren; De kosten hiervan te 

dekken uit de huidige 

begrotingsmiddelen.

Welzijn Koster sep-14 Mondeling informatie 10 september



INFORMATIEBIJEENKOMSTEN / WERKBEZOEKEN
Datum Onderwerp Portefeuillehouder Algemene opmerkingen

INFORMATIEBIJEEN-

KOMSTEN 

tweede kwartaal 2014 Manieren van inkoop (keuzes en kwaliteit) bij transitiearrangement 

jeugdzorg

Koster Toezegging wethouder Koster tijdens 

behandeling transitiearrangement jeugdzorg 

d.d. 6 november 2013.

28-okt-14 Ontwikkelingen en systematiek MPG Van Tuijl Afgesproken tijdens inwerkprogramma.

28-okt-14 Vastgoed Schreurs

28-okt-14 WoerdenWijzer.nl Koster

11-nov-14 Ontwikkeling veenweidegebied Van Tuijl Afgesproken in commissie Ruimte dd 11-9-

2014.

20-nov-14 Duurzame groene polders Breeveld, Haanwijk, Bijleveld Van Tuijl

nog in te plannen Verkeer(scirculatie) rond en in Woerden Stolk Afgesproken tijdens inwerkprogramma.

nog in te plannen Update organisatieontwikkeling Molkenboer Komt in Presidium aan de orde.

nog in te plannen Doorlopen regionaal crisisplan Molkenboer Zie toezegging 32 cie middelen.

11-dec-14 Huurdebat Schreurs Afgesproken in commissie Ruimte dd 6-2-

2014. Voorgesteld wordt dit te koppelen aan 

het jaarlijkse woondebat, mede als input voor 

de herziening van de woonvisie.

WERKBEZOEKEN

nog in te plannen Excursie gerenoveerde gebouwen Schreurs In de commissie Ruimte van 12-06-14 is 

afgesproken zo mogelijk in september een 

themabijeenkomst te beleggen en daarna een 

excursie te organiseren naar gebouwen met 

Woerdense ambitieniveau (Rabobank, 

Rijkswaterstaat).


