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(Eerste planning) 
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Onderwerp Commis-

sie

Door naar 

raad

Nieuwe 

planning 
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Portefeuille-

houder

Stand van zaken

april-15 Raadsinformatiebrief m.b.t. de ervaringen 

rondom de jeugdzorg in het eerste kwartaal 

alsmede de stand van zaken van de 

aandachtspunten daaromtrent.

Welzijn nee okt-15 Duindam Afgesproken in de commissievergadering van 19-01-2015 (n.a.v. RIB stresstest jeugd). 

Afgedaan rib 15R.0552 over de 2e kwartaalrapportage Jeugd en Wmo. 

april-15 Notitie Entreeopleiding (toezegging 132) Welzijn nee nov-15 Duindam Bestuur RBL heeft in week 40 besluit genomen over pilot/project Kwestbare jongeren. Inav dit 

besluit wordt de raad geinformeerd met rib. 
juni-15 Analyse Armoedeval (toezegging 138) Welzijn nee nov-15 Koster Het NIBUD heeft het onderzoek in juli opgeleverd. De beleidsmatige analyse van de uitkomsten hiervan 

vindt momenteel plaats. De raad ontvangt voor de commissie van november een RIB over de Armoedeval

dec-15 Begroting Ferm Werk 2016 Welzijn ja dec-15 Koster Zie toezegging 194.

dec-15 DVO Ferm Werk 2016 Welzijn ja dec-15 Koster Zie toezegging 221
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50 31-10-2013 raad Begroting 2014 Het college zal in gesprek gaan met de cultuursector over kwaliteitscriteria rondom het 

cultuuraanbod.

Welzijn Duindam sep-15 nov-15 Op 12 maart is een informatieavond over het nieuwe cultuurbeleid 

geweest. De raad krijgt in juni de gelegenheid om inhoudelijk de 

reageren op het stuk van de grote 5 cultuurinstellingen. In november 

2015 wordt het nieuwe beleid inclusief financiële paragraaf en 

uitvoeringsplan voorgelegd aan de raad

132 09-10-2014 

commissie 

agendapunt 7

Integraal beleidsplan Sociaal Domein Het college zegt toe om in april 2015 een notitie naar de raad te zenden over hoe de 

gemeente om denkt te gaan met de entreeopleiding.

Welzijn Duindam apr-15 nov-15 Bestuur RBL heeft in week 40 besluit genomen over pilot/project 

Kwestbare jongeren. Inav dit besluit wordt de raad geinformeerd 

met rib. 

138 09-10-2014 

commissie 

agendapunt 7

Integraal beleidsplan Sociaal Domein Het college zegt toe om een analyse van de armoedeval voor de zomer van 2015 aan de 

raad te doen toekomen.

Welzijn Koster jun-15 nov-15 Het NIBUD heeft het onderzoek in juli opgeleverd. De beleidsmatige 

analyse van de uitkomsten hiervan vindt momenteel plaats. De raad 

ontvangt voor de commissie van november een RIB over de 

Armoedeval

147 16-10-2014 

commissie 

agendapunt 5.6

Begrotingsbehandeling: programma 5 

Onderwijs en Sport

Burgemeester Molkenboer zegt toe samen met de portefeuillehouder het thema “keurmerk 

veilige school” in de overleggen met de schoolbesturen aan de orde te stellen.

Welzijn Molkenboer mei-15 dec-15 Opzet is het consensusoverleg op 27 oktober  een advies te laten 

uitbrengen. Daarna zal het college  de raad informeren. 

148 16-10-2014 Begrotingsbehandeling: prgrogramma Wethouder Van Tuijl zegt toe met een rib te komen over de ontwikkelingen rondom de Ruimte De Weger ? zie Planning van de rechtbank is leidend en is nu niet bekend. Er is 150 06-11-2014 raad 

agendapunt 5

Kloppende Binnenstad Wethouder Duindam zegt naar aanleiding van vragen van het CDA toe om de Locatus 

gegevens in de vorm van een RIB te delen met de raad. In de evaluatie van het 

parkeerbeleid aandacht voor de vragen van het CDA over parkeren (onder meer de late 

eindtijd betaald parkeren (vrijdag en zaterdag tot 00:00 uur)).

Welzijn Duindam mrt-15 nov-15 Locatus gegevens waarover wij beschikken zijn in de nota 

Kloppende Binnenstad gezet. Dit deel van de toezegging is 

daarmee afgedaan. De toezegging m.b.t. de evaluatie 

parkeerbeleid wordt nog opgepakt.

187 04-03-2015 

commissie 

agendapunt 6

Rondvraag VVD inzake veiligheid 

Sociaal Domein

Wethouder Duindam zegt toe om één keer per jaar een stresstest te organiseren 

(voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te delen met de raad.

Welzijn Duindam jan-16 jan-16 Stresstest 2015 wordt gedaan in december. Uitkomst wordt daarna 

met de raad gedeeld

193 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 7

Bespreking zienswijze DVO en 

begroting Ferm Werk

Wethouder Koster zegt toe om de raad over de volgende twee onderwerpen schriftelijk 

terug te koppelen: Een overzicht van de hoeveelheid mogelijk onrechtmatig toegekende 

uitkeringen in 2014, inclusief terugvorderbaarheid. Terugkoppeling aan de raad of er 

problemen zijn met de uitbetaling van de langdurigheidstoeslag.

Welzijn Koster 01-jul jul-15 Mondeling afgedaan cie Welzijn d.d. 2 september 2015. Wellicht dat 

de fractie van het CDA nog informatie op papier wil.

194 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 7

Planning bespreking financiële stukken 

Ferm Werk

Wethouder Koster zegt toe dat de Pro forma begroting Ferm Werk 2016 in juni kan 

worden besproken en de definitieve begroting Ferm Werk 2016 in de vergadercyclus 

van december 2015. 

Welzijn Koster dec-15 Concept Begroting 2016 met meerjarenraming 2017-2019 is 

inmiddels voor een zienswijze aangeleverd aan de raad (15R.00493)

196 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 8

Bespreking 15r.00102 rib 

ondersteuning mantelzorgers en 

jaarlijkse blijk van waardering

Wethouder Koster zegt toe om naar aanleiding van de bijdrage van D66 het volgende na 

te gaan / te regelen: Nagaan in hoeverre er bij Woerden Wijzer aandacht is voor 

mentorschap. Regelen dat er op de website van Woerden Wijzer een aparte ‘kop’ komt op 

de startpagina voor mantelzorg (inclusief aandacht voor jonge mantelzorgers).

Welzijn Koster sep-15 okt-15 Uit besluitenlijst cie Welzijn d.d. 2 september 2015: naar 

aanleiding van vragen van de heer Niewold (D66) inzake 

toezegging 196 geeft de wethouder aan dat de raad in oktober 

meer informatie kan verwachten over het mentorschap.

197 01-04-2015 

commissie 

agendapunt 8

Bespreking 15r.00102 rib 

ondersteuning mantelzorgers en 

jaarlijkse blijk van waardering

Wethouder Koster zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te doen richting 

werkgevers met betrekking tot mantelzorg. De uitkomsten worden na de zomer 

(september/oktober) gedeeld met de raad.

Welzijn Koster okt-15 nov-15 Wordt besproken met de Ondernemers Kring Woerden, in 

overleg november.  

209 03-06-2015 

commissie 

agendepunt 8

Nota Indicatoren Sociaal Domein (rv 

15R.00253)

Wethouder Duindam stelt serieus aan de slag te gaan met de opmerkingen van de VVD 

over taalachterstand en hechting als indicator voor jeugdbeleid. De wethouder komt in een 

later stadium terug op de indicator jeugd.

Welzijn Duindam 15-dec dec-15 In de rapportage Digitaal Dossier JGZ van GGD RU wordt 

gerapporteerd over taalontwikkeling. Het percentage in Woerden van 

kinderen van 2 tot 4 jaar is relatief hoog (14.9) (t.o.v. de regio 12,8)). 

Over hechting is nog geen informatie beschikbaar. Binnen het jeugd- 

en gezondheidsbeleid onderzoeken en bespreken we met GGD RU of 

nadere beleidsvorming en interventies noodzakelijk zijn.

210 03-06-2015 

commissie 

agendepunt 9

Nota Indicatoren Sociaal Domein (rv 

15R.00253)

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat het college meeneemt in de contractbesprekingen: 

er wordt een (pro)actievere houding van de GGDrU gevraagd in de transformaties. Het 

resultaat wordt in oktober of november teruggekoppeld aan de raad.

Welzijn Koster nov-15 nov-15

214 02-07-2015 raad 

agendapunt 10

Economisch actieplan Het college zegt toe in oktober te komen met een (korte) raadsinformatiebrief inzake de 

effecten op dat moment van de verscheidene initiatieven.

Welzijn Duindam okt-15 nov-15 Vanwege langdurige ziekte en een vacature wordt dit later

TOEZEGGINGEN
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216 09-07-2015 raad 

agendapunt 5

Vragenserie D66 inzake omgaan met 

persoonsgegevens

Wethouder Koster beantwoordt de vragen op hoofdlijn en zegt toe de vragen vóór de 

raadsvergadering van 24 september nader schriftelijk (Rib) te beantwoorden.

Welzijn Koster sep-15 sep-15 Zie toezegging 221.

221 28-09-2015 raad 

agendapunt 14

Raadsvoorstel (15R.00493) inzake 

begroting 2016 Ferm Werk 

De wethouder geeft aan dat bespreking van de DVO in december 2015 haalbaar is. 

De wethouder geeft naar aanleiding van opmerkingen van D66 over Suwinet aan dat 

een RIB over dit onderwerp spoedig (binnen een week) naar de raad komt.

Welzijn Koster dec-15 dec-15 DVO december is aangepast in planning cie. Welzijn. LET OP: 

deadline RIB Suwinet is vier weken! Zie ook toezegging 216
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