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T-222 RUIMTE maart 2016 2 Raadsvoorstel inzake diverse grondexploitaties

De wethouder zegt toe om de vragen van Inwonersbelangen over de 

parkeergarage binnen een termijn van vier weken schriftelijk af te 

doen.

RIB Schreurs toezegging 28-09-15 Afgedaan via RIB 16R.00039 (ingekomen bij de raad  3 maart 2016)

M-026 MIDDELEN mei 2016 Motie huisvesting vluchtelingen in Woerden (link) raadsvoorstel ja ja Molkenboer motie R 16-12-2015 Raadsvoorstel 16r.00168 is geagendeerd voor de commissie en raad van mei 2016

P-007 WELZIJN mei 2016 3 Voorstel inzake rolverdeling Ferm Werk in relatie tot deelnemende 

gemeenten

raadsvoorstel Koster C 02-12-2015 Cie. Welzijn d.d. 2 december 2015: met een voorstel naar de raad te komen waarin wordt 

getracht de ‘democratische balans’ te herstellen in de relatie tussen Ferm Werk en de 

deelnemende gemeenten. Update: In opdracht van het bestuur van FermWerk heeft BMC 

een notitie over de governance opgesteld. Deze is nog niet in het bestuur besproken. Een 

RIB is daarom niet mogelijk voor april/mei. Update 26-4: notitie is nog niet in bestuur 

FermWerk besproken, de planning van de RIB is daarvan afhankelijk

P-008 WELZIJN mei 2016 Experiment regelluwe bijstand raadsvoorstel ja ja Koster Raadsvoorstel 16R00186 is geagendeerd voor de commissie en raad van mei 2016

P-012 WELZIJN mei 2016 Meerjarenbegroting Ferm Werk 2017-2020 raadsvoorstel ja ja Koster Raadsvoorstel 16R.00202 is geagendeerd voor commissie en raad van mei

P-013 WELZIJN mei 2016 Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 raadsvoorstel ja ja Koster Raadsvoorstel 16R.00160 is geagendeerd voor de commissie van mei 2016

P-019 WELZIJN mei 2016 Aanvragen sociaal investeringsfonds 2015 ja Koster / 

Haring

R 05-04-2016 AFGEHANDELD RIB 16R.00189 is aan de raad aangeboden

T-187 WELZIJN mei 2016 3 Veiligheid Sociaal Domein

De wethouder zegt toe om één keer per jaar een stresstest te 

organiseren (voorbereid op een calamiteit) en de uitkomst hiervan te 

delen met de raad.

RIB Haring toezegging C 04-03-2015 Stresstest 2015 wordt gedaan in maart 2016. Uitkomst wordt daarna met de raad gedeeld. 

Vertraagd door drukke werkzaamheden in de jeugddossiers. Update 30/3: stresstest heeft 

plaatsgevonden op 17 maart. We wachten nu op de rapportage. De RIB waarmee we de 

uitkomsten van de rapportage met de raad delen komt naar verwachting in mei.

T-227

T-259

MIDDELEN mei 2016 6 Huisvesting statushouders

Het college zegt een Plan van aanpak woningbouw (statushouders) 

toe.

raadsvoorstel ja ja De Weger toezegging C 14-10-2015 

C 10-02-2016

R 24-03-2016

Raadsvoorstel 16r.00168 is geagendeerd voor de commissie van mei 2016

T-250 WELZIJN mei 2016 Jongeren basisschool zonder zwemdiploma

Wethouder Stolk geeft aan de cijfers te zullen aanvullen en een nadere 

analyse maken van de redenen en oorzaken waarom kinderen zonder 

zwemdiploma de basisschool verlaten. De cijfers en analyse worden 

t.z.t. via een rib aan de raad aangeboden.

RIB Haring toezegging R 13-01-2016 Er heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden bij de groepen 7 op alle basisscholen, om 

het aantal en de samenstelling van de groep kinderen die nog niet over een zwemdiploma 

beschikken in beeld te brengen. Met Woerden Sport wordt nu geïnventariseerd of en welke 

mogelijkheden er zijn om deze kinderen alsnog een diploma te laten behalen. Deze 

inventarisatie zal nog voor de zomervakantie worden afgerond, waarna de uitkomsten met 

de raad gedeeld kunnen worden via een RIB. 

T-262 MIDDELEN mei 2016 Aanpak criminaliteit

1. Een besloten bijeenkomst in april te houden.

2. Een (openbare) Raadsinformatiebrief over het onderwerp aan de 

raad te sturen, te bespreken in de commissie Middelen van mei 2016.

3. Het complete rapport van Dunya aan de raad te sturen.

ja (april) ja (mei) Molkenboer toezegging C 08-03-2016 Besloten bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 april. De RIB tbv de mei-cyclus is in 

voorbereiding. Het rapport van Dunya is reeds vertrouwelijk beschikbaar gesteld. Update 

26-4: RIB 16R.00175 is aan de raad aangeboden. M.b.t. persoonsgebonden aanpak (PGA) 

volgt tzt een separaat voorstel

T-264 RUIMTE mei 2016 Rib duurzaamheid (klimaatneutraal)

De wethouder zegt een Rib toe over duurzaamheid, waar een 

informatiebijeenkomst over wordt gehouden in april 2016. De Rib kan 

dan voor de cyclus van april 2016 kan worden geagendeerd voor 

commissiebehandeling.

ja (april) De Weger toezegging C 08-03-2016 Over de voortgang van de opgave zonne- en windenergie in Woerden wordt de raad in de 

presentatie in april, en aansluitend daarop per RIB, over het programma duurzaamheid 

geinformeerd. Toegevoegd aan M-018

T-272 RUIMTE mei 2016 4 Voorstel inzake duurzaamheid raadsvoorstel ja ja ja De Weger toezegging C 14-10-2015 In aansluiting op de presentatie aan de raad in april 2016 wordt een RIB opgesteld over de 

processtappen om te komen tot een spoorboekje waarin het doel klimaatneutraal in 2030 is 

uitgewerkt. Collegebehandeling van deze RIB is gepland in mei.  Toegevoegd aan M-018

M-018 RUIMTE juni 2016 Motie mogelijk maken kleine windturbines (link)

Startnotitie verkenning (on)mogelijkheden windenergie

Rib duurzaamheid (klimaatneutraal)

Voorstel inzake duurzaamheid

RIB ja ja ja De Weger motie R 09-07-2015

C 14-10-2015

C 08-03-2016

Over de voortgang van de opgave zonne- en windenergie in Woerden wordt de raad in de 

presentatie in april, en aansluitend daarop per RIB, over het programma duurzaamheid 

geinformeerd.  In aansluiting op de presentatie aan de raad in april 2016 wordt een RIB 

opgesteld over de processtappen om te komen tot een spoorboekje waarin het doel 

klimaatneutraal in 2030 is uitgewerkt. Collegebehandeling van deze RIB is gepland in mei. 

Opmerking griffie: in de toezegging van 14-10-2015 werd gesproken over een 

raadsvoorstel i.p.v. een Rib.

P-004 MIDDELEN juni 2016 1.7.0.1 Opzet evaluatie samenwerking met Oudewater raadsvoorstel ja ja Molkenboer C 12-01-2016 Update griffie 30-05: raad Woerden wacht besluitvorming raad Oudewater af

T-150 WELZIJN juni 2016 Kloppende Binnenstad

De wethouder zegt toe 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)).

ja Haring toezegging R 06-11-2014 - Locatus gegevens waarover wij beschikken zijn in de nota Kloppende Binnenstad gezet. 

Dit deel van de toezegging is daarmee afgedaan. 

- RIB 16R.00162 is geagendeerd voor de commissie van mei 2016.

Update griffie 30-05: In verband met tijdgebrek is behandeling doorgeschoven naar juni. 

Toegevoegd aan P-002.

P-002 RUIMTE juni 2016 2 Proef parkeren

(tijdsduur betaald parkeren beperken gedurende één jaar).

amendement A-7 bij begrotingsbehandeling 2016: plan opstellen i.s.m. 

inwoners en ondernemers en dit in Q1 2016 aan de raad voorleggen. 

RIB ja De Weger raadsbesluit R 29-10-2015 RIB 16R.00162 (ingekomen bij raad 22-4-2016) is geagendeerd voor de commissie van 24 

mei 2016. In verband met tijdgebrek doorgeschoven naar 8 juni.
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P-005 MIDDELEN juni 2016 1.4.0.1 Voorstel interactie burger-overheid overige ja (maart en 

juni)

ja (mei en 

juni)

ja (mei en 

juni)

Stolk begroting R 16-12-2015 Interactieve bijeenkomst: één avond voor Woerden zegt ja, tenzij én ‘gebiedsgericht 

werken’ waarbij de raads- en commissieleden worden uitgenodigd om plannen of casussen 

aan te leveren voor de bijeenkomst of mee te helpen/denken met de organisatie van de 

avond. Informatiebijeenkomst vindt plaats op 3 maart. Update griffie 30-05: toegevoegd 

aan P-009.

P-006 RUIMTE juni 2016 1.4.0.1 Notitie Dorps- en wijkplatforms overige ja (maart en 

juni)

ja (mei en 

juni)

ja (mei en 

juni)

De Weger begroting Toezegging gedaan bij begrotingsbehandeling d.d. 14 oktober agendapunt 4. Zie ook 

toezeggingen 7 en 144. De visie op wijkgericht werken is gekoppeld aan de oplevering van 

de visie "Woerden zegt: ja, tenzij…" (interactie burger-overheid) en wordt daaropvolgend 

aangeleverd. Op 3 maart is een informatiebijeenkomst voor de raad over Woerden zegt Ja 

tenzij en Gebiedsgericht werken. Update 30/3: de raad ontvangt eind maart/begin april RIB 

16R.00159. Update griffie 30-05: toegevoegd aan P-009.

P-009 MIDDELEN juni 2016 Visie "Naar een proactieve samenwerking"

Notitie Dorps- en wijkplatforms

Voorstel interactie burger-overheid

raadsvoorstel ja (juni) ja (mei) ja (juni) Stolk 15-10-2014

R 16-12-2015
Rib 16R.00159 over “naar een proactieve samenwerking” is aan de raad aangeboden als 

onderdeel van 'Woerden zegt ja, tenzij'.

T-144 RUIMTE juni 2016 Begrotingsbehandeling: programma 3 Sociaal Domein Wethouder 

Van Tuijl zegt een Visie Wijkgericht Werken toe. Hier is geen termijn 

aan meegegeven.

RIB ja (juni) ja (mei en 

juni)

ja (mei en 

juni)

De Weger toezegging 15-10-14 RIB 16R.00159 is geagendeerd voor cie Algemeen mei 2016. Update griffie 30-05: 

opgenomen in P-009.

T-251 RUIMTE juni 2016 2 Rondvraag Rijnstraat

De raad wordt in mei 2016 nader geïnformeerd over (het proces) 

verdere inrichting Rijnstraat.

RIB De Weger toezegging C 14-01-2016

M-027 WELZIJN juni 2016 Motie sturing van de raad op het sociaal domein 2016-2017 (link) ja Koster motie R 16-12-2015 De wethouder geeft aan de motie zo te interpreteren dat aan toezegging 230 van de 

termijnagenda commissie Welzijn ook de komst van een procesagenda middels een 

raadsinformatiebrief wordt toegevoegd. Is geagendeerd voor informatiebijeenkomst maart. 

Update 30/3: aan motie 27 en deze toezegging wordt inhoud gegeven in het kader van het 

juni-overleg. Update 25-5: RIB 16R.00258 is eind mei aangeboden aan de raad.

M-029 MIDDELEN juni 2016 Motie voorbereiding juni-overleg: teruggave afvalstoffenheffing 

(link)

motie R 21-04-2016 Komt aan de orde bij het juni-overleg.

M-030 MIDDELEN juni 2016 Motie voorbereiding juni-overleg: zoekgebieden en 

aandachtsgebieden junibrief 2016 (link)

motie R 21-04-2016 Is opgenomen in het raadsvoorstel van het juni-overleg onderdeel moties.

P-001 RUIMTE juni 2016 4 Startnotitie verkenning (on)mogelijkheden windenergie startnotitie ja ja De Weger Over de voortgang van de opgave zonne- en windenergie in Woerden is de raad in de 

presentatie in april geïnformeerd, en aansluitend daarop per RIB, over het programma 

duurzaamheid  (in aansluiting op de presentatie aan de raad in april 2016) wordt een RIB 

opgesteld over de processtappen om te komen tot een spoorboekje waarin het doel 

klimaatneutraal in 2030 is uitgewerkt. Collegebehandeling van deze RIB is gepland in mei. 

De motie over het mogelijk maken van kleine windturbines wordt in dit proces betrokken. 

Toegevoegd aan M-018

P-010 MIDDELEN juni 2016 2.2.1.3 Beleidskader voor Straatverlichting RIB ja ja (Q4) ja (Q4) De Weger begroting College verzendt naar verwachting eind mei een RIB.

P-014 MIDDELEN juni 2016 1.3.2.1 Handhaving

evaluatie 2015 en handh.uitvoeringplan (HUP) 2016

RIB De Weger begroting Rib 16R.00156 is op 25 mei 2016 gepubliceerd.

P-015 RUIMTE juni 2016 6.1.1.1 Ontwikkeling Snellerpoort raadsvoorstel ja ja Schreurs begroting Wordt 2e kwartaal 2016. Kost meer tijd vanwege voortgaande onderzoeken, samen met de 

provincie, naar subsidiemogelijkheden voor een eerste (organische) ontwikkeling en 

vanwege actualisering van de berekeningen m.b.t. het eventueel omleggen van de 

Steinhagenseweg.

P-018 MIDDELEN juni 2016 7.1.12 Jaarrekening 2015 raadsvoorstel ja ja Haring begroting Update griffie 12-04: wethouder Haring meldt in de commissie Middelen dat de 

jaarrekening pas in de cyclus van juni kan worden behandeld.

P-020 RUIMTE juni 2016 Reisdata van de NS ja

P-021 MIDDELEN juni 2016 Besloten informatiebijeenkomst intern integriteitsonderzoek (nog 

in te plannen)

ja (28 of 30 

juni)

Gecommuniceerd in RIB 16R.00215 op 3 mei 2016

T-276 MIDDELEN juni 2016 Uitwerking structurele kosten verhoogde asielinstroom

De wethouder zegt het toe dat de raad voor het juni-overleg inzicht 

wordt geboden in:

- de (structurele) financiële risico’s van de voorstellen voor de 

gemeente en de partners;

- de verwerking van de (financiële) afspraken uit de 

Lopikerwaardsamenwerking;

- de vertaling van de afspraken uit het akkoord tussen de VNG en het 

Rijk over de verhoogde asielinstroom.

raadsvoorstel toezegging C 18-05-2016

P-023 MIDDELEN juni 2016 7 Juni-Overleg

Inclusief toezegging 12 april: de burgemeester zegt toe dat de 

budgetten voor recreatie en toerisme worden uitgewerkt voor het juni-

overleg

raadsvoorstel ja ja Haring going concern C 08-09-2015

C 12-04-2016

Is opgenomen in het raadsvoorstel van het juni-overleg onderdeel moties.

P-025 RUIMTE juni 2016 Ontwikkelingsvisie Middelland raadsvoorstel Schreurs Traject: 17 mei: presentatie in College "Tussenstand Ontwikkelingsvisie Middelland"-   in 

juni toelichting of bespreking in commissie Ruimte. Met input uit het gebied in september 

naar de raad.
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T-007 RUIMTE juni 2016 1.4.0.1 Wijkplatforms

De wethouder zegt toe om in een reeds geplande Rib over de 

wijkplatforms de suggestie van het CDA mee te nemen om te kijken 

naar de eventuele bureaucratische complexiteit bij het aanvragen van 

een participatiebudget.

RIB ja De Weger toezegging 12-12-12 Wordt in samenhang met visie op co-creatie "Woerden zegt ja, tenzij..." opgepakt. Komt 

aan de orde tijdens informatie-bijeenkomst in maart. Overlap met toezegging 144. Update 

30/3: RIB over inwoner-initiatieven budget zal in april worden aangeboden. Update 26-4: 

aanbieding RIB is vertraagd tot medio mei. Update 25-5: de RIB wordt in juni aangeleverd.

T-179 RUIMTE juni 2016 2 Straatwerk Dammolen-Middelmolen Harmelen

De wethouder zegt toe dat de raad per Rib wordt geïnformeerd over de 

opvattingen van het college over de ontstane situatie n.a.v. de 

uitspraak van de rechter en het vervolgproces.

RIB De Weger toezegging 05-02-15 De meest actuele informatie is te vinden in de verzamelrib van 1 september 2015 

(15R.00497). Er is nog steeds overleg gaande met de eigenaar over de schade en de 

kosten; de verwachting is dat dit voor de zomer tot conclusies kan leiden. Zodra er 

besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt een specifieke RIB over dit dossier opgesteld.

T-230 WELZIJN juni 2016 3 Doorlichting Sociaal Domein

Het college zegt toe om bij het voorjaarsoverleg een doorlichting van 

het Sociaal domein plus kwantificering doelen aan de raad voor te 

leggen. Plus een raadsinformatiebrief met de procesagenda (motie 

27). 

RIB Koster toezegging 15-10-15 Zie ook motie 027. 

T-240 RUIMTE juni 2016 Raadsvoorstel inzake herhuisvesting Stadhuis

De wethouder zegt toe in het programma van eisen opties voor een 

klimaatneutraal stadhuis op te nemen en na de uitkomst van de 

uitvraag terug te komen bij de raad. Tevens zegt hij toe de raad inzicht 

te geven in enerzijds het klimaateffect van maatregelen in relatie tot de 

noodzakelijke kosten daarvoor.

ja ja ja Schreurs toezegging R 05-11-2015 Oorspronkelijk doel was dit mee te laten nemen in aanbesteding aannemer en begin 2017 

naar de raad te gaan. We onderzoeken de mogelijkheden om dit, met een adequate 

berekening, naar voren te trekken en de raad al in 2016 een voorstel te doen. Er is een 

voorstel gereed voor het juni-overleg.

T-247 MIDDELEN juni 2016 Cameratoezicht/-bewaking + evaluatie fietssluis

De burgemeester zegt toe een voorstel te zullen uitwerken, waarin de 

mogelijkheid camerabewaking naast andere preventieve maatregelen 

wordt geplaatst, inclusief een kostenduiding daarvan. Voorts komt er 

een separaat voorstel naar de raad inzake het aanpassen van de APV 

m.b.t. het verlenen van de bevoegdheid aan de burgemeester tot het 

(tijdelijk) cameratoezicht in te stellen.

ja (toezicht 

stations)

ja (toezicht 

stations)

Molkenboer toezegging C 12-01-2016 Update griffie 12-04: op basis van commissiebehandeling doorgeschoven naar juni i.v.m. 

uitkomsten evaluatie fietssluis Update 25-5: RIB evaluatie fietshandhaving wordt eind mei 

aangeboden aan de raad

T-260 WELZIJN juni 2016 Privacybeleid Sociaal Domein + Informatieveiligheid

Burgemeester Molkenboer zegt toe dat de raad voor de aprilcyclus een 

Rib ontvangt waarin onder andere wordt ingegaan op de (financiële en 

personele) consequenties van het overnemen van de aanbevelingen 

en de gevolgen van het niet tekenen van toestemmingsverklaringen. 

De raad ontvangt nog de collegenota over Privacybeleid.

ja Molkenboer / 

Koster

toezegging C 10-02-2016 RIB 16R.00143 is aan de raad aangeboden. Geagendeerd voor de commissie Welzijn van 

8 juni. 

T-263 RUIMTE juni 2016 Duurzaamheid onderwijs

De wethouder zegt toe vóór de zomer van 2016, samen met de 

portefeuillehouder Onderwijs, de inbedding van duurzaamheid in het 

onderwijs op de agenda te zetten in de overleggen met de scholen.

De Weger toezegging C 08-03-2016

T-274 MIDDELEN juni 2016 Organisatieontwikkeling n.a.v. vragen maart-brief ja toezegging C 12-04-2016 Update griffie 12-04: toegezegd tijdens commissiebehandeling maart-brief.

T-255 RUIMTE juni 2016 Burgerparticipatie verkeersvisie 2030

Het gehele proces t.a.v. de burgerparticipatie (loting c.a.) wordt 

geëvalueerd en wordt, voordat besluitvorming over de verkeersvisie 

plaatsvindt, aan de raad ter informatie aangeboden.

ja Stolk toezegging C 28-01-2016

P-024 RUIMTE juli 2016 Overleg met vertegenwoordigers GS/PS Utrecht Commissie C 11-02-2016 Afgesproken 11 februari 2016, over o.a. schuifruimte herstructurering bedrijventerreinen. 

Zo mogelijk voor zomerreces 2016.

P-017 WELZIJN september 2016 Overzicht financiën Jeugdhulp

Wethouder Haring zegt toe vóór de zomer 2016 een overzicht te sturen 

van de financiën jeugdhulp.

C 13-04-2016 Het is niet mogelijk gebleken dit overzicht vóór de zomer op te leveren. Er wordt 

momenteel aan gewerkt  en het document zal in de zomerperiode worden aangeleverd, 

eventueel ter bespreking in de september-cyclus

P-022 RUIMTE september 2016 Locatiekeuze en voortgang huisvesting statushouders en opvang 

vluchtelingen

raadsvoorstel De Weger Raadsvoorstel 16r.00168 is geagendeerd voor de commissie van mei 2016

T-275 WELZIJN september 2016 Procesagenda inclusiebeleid Koster toezegging R 05-04-2016 Update 25-5: is onderwrep van intern overleg over aanpak. Aanlevering t.b.v. juni-cyclus is 

niet mogelijk gebleken. Wordt september 2016  (was juni 2016)

T-246 RUIMTE september 2016 2 Verkeerssituatie Harmelen

Wethouder Stolk zegt toe in de loop van februari een terugkoppeling te 

geven van het gesprek met VVN Harmelen.

overige Stolk toezegging R 16-12-2015 Er heeft een schouw plaatsgevonden in samenwerking met VVN in februari waarover de 

raad in juni wordt geinformeerd via een RIB (van februari 2016 naar september 2016)

P-043 RUIMTE september 2016 2.1.2.1 Groenvisie Singel 

(verdieping op het Singelplan d.d. eind 2014)

overige ja ja De Weger going concern C 14-10-2015 Achtergrond zie RIB 16R.00205 (ingekomen bij raad 28-4-2016). In september krijgt de 

raad een voorstel 'groenvisie singel'. Na raadsbesluit wordt dit uitgewerkt in een 

beheerplan. 

P-016 RUIMTE september 2016 2.6.1.1 Beleids- en beheerplan begraafplaatsen raadsvoorstel ja (sept) ja (okt) ja (okt) Haring begroting In mei ontvangt de raad een RIB (16R.00183) met stand van zaken. Behandeling van het 

beleidsplan vindt plaats na de zomer. 

P-027 MIDDELEN september 2016 4 Nieuwe Marktverordening raadsvoorstel Haring Aangekondigd in de nota "De kloppende binnenstad". De businesscase "zaterdagmarkten" 

is vastgesteld door het college en deze wordt nu via een stuurgroep uitgewerkt. Hierop 

volgt het opstellen van de verordening in het 2e kwartaal van 2016, gevolgd door 

behandeling in cie en raad in het 3e kwartaal. 

P-028 MIDDELEN september 2016 Stand van zaken Handhaving ja Molkenboer Op verzoek van portefeuillehouder ingepland voor informatiebijeenkomst 8 september.
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P-029 RUIMTE september 2016 Herziening van het evenementenbeleid raadsvoorstel Stolk Naar verwachting wordt uiterlijk in juni een evenementencoördinator aangesteld, waarna 

het evenementenbeleid kan worden opgesteld. Dit kan dan in het 3e kwartaal aan de raad 

worden aangeboden.

T-173 MIDDELEN september 2016 1 Evaluatie Jumelage

Met het advies om inwoners, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven bij de internationale samenwerking te betrekken, alle directe 

en indirecte kosten die ten laste van de gemeente komen zichtbaar te 

maken en deze aanvullingen in de evaluatie in 2016 mee te nemen.

raadsvoorstel Molkenboer toezegging C 14-01-2015 Evaluatie medio 2016.

T-197 WELZIJN september 2016 3 Ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk van waardering

De wethouder 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 2015 gedeeld met de raad.

raadsvoorstel Koster toezegging 01-04-15 Wordt besproken met de Ondernemers Kring Woerden, in overleg november. Resultaat 

wordt meegenomen in voorstel mantelzorgwaardering, dat opgesteld wordt Q1 2016.  

Update 29/2: zie ook bij Planning regel 15: uitstel tot na de zomervakantie. Toelichtende 

proces-RIB wordt in maart aangeboden. Update cie Welzijn 9 maart 2016: De fractie van 

D66 vraagt aandacht voor het meenemen van mantelzorgbeleid richting ondernemers. 

Update 30/3 RIB 16R.00151  met een procesvoorstel mantelzorg, wordt eind maart aan 

raad aangeboden.

T-214 WELZIJN september 2016 6.2.1.1 Economisch actieplan

Informatie over de effecten van de verscheidene initiatieven.

RIB Haring toezegging 02-07-15 Vanwege langdurige ziekte en een vacature is dit vertraagd. De vacatures zijn in maart 

ingevuld en de verwachting is de toegezegde informatie in het 3e kwartaal kan worden 

gegeven.

T-238 WELZIJN september 2016 3 Respijtzorg/mantelzorgers

Begin volgend jaar (2016) ontvangt de raad een Rib inzake een 

overzicht van instrumenten m.b.t. respijtszorg/mantelzorgers en wat het 

college voornemens is te gaan doen om mantelzorgers verder te 

ondersteunen.

RIB Koster toezegging 29-10-15 gelijk aan T-197

T-273 WELZIJN september 2016 3 Transformatieagenda Sociaal Domein & Investeringsplan Sociaal 

Domein: bestedingskaders 2016-2017

overige ja (sept) ja (okt) ja (okt) Haring toezegging C 02-12-2015

R 05-04-2016

C 19-05-2016

Update 26-4: in september zal conform de toezegging in de raad van 5 april een voorstel 

over de kaders worden aangeboden. Update 25-05: De toezegging is herhaald in de 

commissie van 19 mei. Toegevoegd is de Transformatieagenda Sociaal Domein.

T-265 WELZIJN september 2016 Cliënttevredenheidsonderzoek Ferm Werk

De wethouder zegt toe de uitkomsten van het 

cliënttevredenheidsonderzoek te delen met de raad.

Koster toezegging C 09-03-2016 Rib 16R.00256 is op 19 mei aangeboden aan de raad.

M-031 RUIMTE oktober 2016 Motie fietsverkeer Steinhagenseweg (link) Stolk motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de verkeersvisie 

M-032 RUIMTE oktober 2016 Motie oplaadpunten e-bikes (link) De Weger motie R 29-10-2015 Wordt meegenomen in de verkeersvisie

P-011 MIDDELEN oktober 2016 2.2.1.3 Lichtplan Binnenstad 

(vh verlichtingsplan)

raadsvoorstel ja ja (Q4) ja (Q4) De Weger begroting De formulering van de kaders is met Stadshart en BBW besproken. Planning houdt 

verband met P-010 (beleidskader straatverlichting).

P-030 WELZIJN oktober 2016 Evaluatie en voortzetting project Jongeren-Onderwijs-Werk raadsvoorstel Update griffie 11-04: Op basis van aangepast processchema PWI van september naar 

oktober.

P-031 RUIMTE oktober 2016 2.4.0.1 Verkeersvisie 2030 (1 van 2) 

Vaststellen visie

raadsvoorstel ja ja ja Stolk begroting C 14-01-2016 Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)

P-032 WELZIJN oktober 2016 Minima en armoedebeleid 2017-2018 raadsvoorstel Koster

P-033 MIDDELEN oktober 2016 Programmabegroting 2017-2020 raadsvoorstel

T-148 RUIMTE oktober 2016 Ontsluiting Harmelerwaard

Wethouder Van Tuijl zegt toe met een rib te komen over de 

ontwikkelingen rondom de ontsluiting Harmelerwaard zodra de rechter 

een uitspraak heeft gedaan in de thans aanhangige rechtszaak. 

De Weger toezegging C 16-10-2014 Er is Hoger Beroep ingesteld dat nog wacht op behandeling. Planning van de rechtbank is 

leidend en is nu niet bekend. 

T-266 WELZIJN oktober 2016 Onderzoek inwoners afgewezen aanvragen Ferm Werk

De wethouder zegt toe de uitkomsten te delen van het onderzoek, dat 

in de tweede helft van 2016 plaatsvindt, naar de situatie van inwoners 

waarvan de aanvraag door Ferm Werk is afgewezen.

Koster toezegging C 09-03-2016 Het onderzoek wordt - naar verwachting in het najaar - uitgevoerd door Ferm Werk. 

Afhankelijk daarvan zal de raad geïnformeerd worden over de uitkomst. 

M-021 RUIMTE november 2016 Motie open data (link) Schreurs motie R 29-10-2015 commissie 18 november 2015: deadline op november 2016 waarbij de resultaten tot dusver 

worden gedeeld met de raad.

P-026 RUIMTE november 2016 2 Consultatie over vormgeving bastions (vh: Gesprek tussen 

wethouder en de raad over het groen op de bastions')

overige ja ja De Weger going concern C 14-10-2015 Verschoven van september naar november vanwege verband met P-016 (beleids- en 

beheerplan begraafplaatsen)

P-034 RUIMTE november 2016 2.1.2.1 Groenblauw beheerplan RIB De Weger begroting Het groenblauw-beheerplan bevat de beheerrichtlijnen voor groen (incl. bomen) en water. 

Het college zal in oktober over het beheerplan besluiten. Daarna wordt de geïnformeerd via 

een RIB. 

P-035 WELZIJN november 2016 Voorstel aanpassing verordeningen Participatiewet raadsvoorstel

T-200 RUIMTE november 2016 2.3.1.1 Ontwikkelingen veenweidegebied

Jaarlijkse bijeenkomst met de raad. Indien nodig en gewenst een 

raadsinformatiebrief of anderszins.

overige ja De Weger toezegging R 23-04-2015 Voorstel wordt volgens planning opgesteld.

P-040 WELZIJN november 2016 Vervolg bijeenkomst Cultuur ja Haring I 12-03-2015 Gepland voor november

M-033 MIDDELEN december 2016 Motie verbetering aanstellingsprocedure wethouders (link) motie R 17-05-2016 Actie door griffie/presidium.

T-245 MIDDELEN december 2016 Ambtelijke samenwerking Oudewater

De werking van Team Oudewater zal in 2016 worden geëvalueerd. 

Deze evaluatie zal worden gedeeld met de raad.

Molkenboer toezegging R 16-12-2015 De evaluatie wordt voorbereid. Het raadsvoorstel is behandeld in de commissie Algemeen 

van 24 mei en geagendeerd voor de raad. De RIB was geagendeerd voor de commissie 

Middelen op 12 april, maar bespreking paste niet binnen de vergadertijd.
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P-044 RUIMTE februari 2017 Bestemmingsplan begraafplaats Rijnhof (crematorium) raadsvoorstel In RIB 16R.00183 (stand van zaken project crematorium) staat genoemd dat het 

bestemmingsplan na vaststelling in het college in januari 2017 naar de raad wordt 

gestuurd.

T-261 MIDDELEN maart 2017 Maart-Rib 2017 RIB Haring toezegging C 08-03-2016

T-267 RUIMTE april 2017 Evaluatie Hondenbeleid

Het college gaat in overleg met het Dorpsplatform Zegveld om 

maatwerk daar waar wenselijk handen en voeten te geven. Na een jaar 

wordt dit geëvalueerd. De raad ontvangt hierover in april 2017 een Rib.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016

T-268 RUIMTE april 2017 Evaluatie Hondenbeleid

In april 2017 ontvangt de raad een evaluatie/terugblik inzake het 

hondenbeleid in algemene zin (met name periode april 2016-april 

2017), zodat de raad onder meer kan vernemen wat er met de 

aanbevelingen is gedaan.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016

T-256 RUIMTE juni 2017 2.4.0.2 Verkeersvisie 2030 (2 van 2)

De uitwerking van de verkeersvisie in uitvoeringsplannen wordt uiterlijk 

juni 2017 aan de raad ter vaststelling aangeboden

raadsvoorstel ja ja ja Stolk begroting R 28-01-2016 Startnotitie door raad vastgesteld 28-1-2016 (15R.00572)

P-036 RUIMTE november 2017 Toekomstscenario's molen De Windhond C 11-02-2016 Afgesproken 11 februari 2016 tijdens rondvraag CDA. Beoogde aanlevering is novenber 

2016 ipv 2017

T-278 MIDDELEN ? Stand van zaken Gemboxx

- Het college hervat de gesprekken over de ICT-Coöperatie en gaat na 

wat de stand van zaken op dit moment is, alsmede de betrokkenheid 

van Gemboxx daarbij. De raad krijgt daarover een terugkoppeling 

gecombineerd met scenario’s voor de toekomst.

- De raad wordt door het college geïnformeerd of en hoe de gemeente 

de relatie met Gemboxx voortzet.

toezegging R 17-05-2016

T-277 MIDDELEN ? Internationale Schakelklas

Wethouder De Weger zegt toe dat een besluit over de Internationale 

Schakelklas na het onderzoek wordt voorgelegd in de vorm van een 

raadsvoorstel.

raadsvoorstel toezegging C 18-05-2016

M-028 WELZIJN ? Motie streven naar betere zorg binnen het sociaal domein (link) Haring / 

Koster

motie R 21-04-2016 De motie is door het college verwerkt in het aanbestedingsdocument, waarmee de 

aanvullende voorwaarde deel uitmaakt van het aanbestedingsproces

P-003 RUIMTE ? 2.1.4.1 Onkruidbestrijding op verharding RIB De Weger begroting

P-037 RUIMTE ? Planvorming Exercitieveld ja De Weger C 11-11-2014

P-038 MIDDELEN ? Oprichten ICT coöperatie Woerden, Eindhoven, Boxtel ja Schreurs

P-039 RUIMTE ? 2.1.2.1 Beheer bermen, wegen, groen, water, riool, etc. ja De Weger begroting Voorgesteld wordt om dit te laten vervallen omdat het een doublure betreft met P-034 

groenblauw-beheerplan.

P-041 AUDIT ? Externe deskundige in kader van grondexploitaties ja raad A 13-10-2015 Organisatie bij griffie.

P-042 RUIMTE ? 2.1.2.1 Beleidskader bomen (onderhoud/kap/etc.) ja De Weger begroting C 05-03-2015 In RIB 16R.00203 (ingekomen bij raad 3-5-2016) wordt gemeld dat het bomenbeheer 

onderdeel wordt van het groenblauw beheerplan (P-034). Daarmee kan dit als separaat 

punt vervallen.

T-206 RUIMTE ? Evaluatie IBOR

In de gebruikelijke P en C-documenten wordt bijzondere aandacht 

geschonken aan het onderdeel IBOR, zodat de raad structureel en 

volledig wordt geïnformeerd over dit onderwerp. Daarnaast wordt de 

raad per kwartaal geïnformeerd over de voortgang.

De Weger toezegging C 27-05-2015 Twee maal per jaar in reguliere P&C-cylcus (bestuursrapportage en jaarverslag). 

Daarnaast wordt de sturing en beheersing en de verantwoording hierover in het kader van 

de verbeterorganisatie opnieuw ingericht. Afgesproken 19 november.

T-248 WELZIJN ? Glasvezel

Op verzoek van de commissie zal het college de raad een Rib inzake 

de stand van zaken glasvezel sturen. Afhankelijk van de Rib kan 

worden bepaald of een informatieavond wenselijk is.

RIB De Weger toezegging C 13-01-2016

T-258 RUIMTE ? Rib vervanging kliko's

1. De raad ontvangt z.s.m. alle relevante informatie, inclusief een 

overzicht van ramingen en kosten en het afvalscheidingspercentage 

2017.

2. De raad ontvangt de relevante informatie over de P-90 norm.

Stolk toezegging C 11-02-2016

T-269 RUIMTE ? Evaluatie Hondenbeleid - De Happy Roedel 

Ten aanzien van de Happy Roedel geeft de portefeuillehouder aan dat 

hij daarmee in overleg zal treden. Indien er op korte termijn zicht is op 

een alternatieve locatie, zal hij bezien welke mogelijkheden er zijn om 

de termijn voor het innen van een dwangsom op te schorten.

De Weger toezegging C 14-04-2016

T-270 RUIMTE ? Evaluatie Hondenbeleid - Klankbordgroep

De portefeuillehouder gaat in gesprek met de Klankbordgroep 

hondenbeleid over de wijze waarop deze voor de toekomst een wat 

onafhankelijkere rol kan krijgen en welke taak de Klankbordgroep 

precies heeft/moet hebben.

RIB De Weger toezegging C 14-04-2016
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T-271 RUIMTE geen termijn Grondexploitatie Brediusboerderij

Pas ná toestemming van de raad via een raadsvoorstel zal het college 

overgaan tot uitgifte van kavels aan de Van Kempensingel. Dit is mede 

afhankelijk van de planvorming met o.a. de stichtingen Landgoed 

Bredius en Hofstede Batestein van het centrumgebied.

toezegging R 21-04-2016 Bij planvorming wordt rekening gehouden met deze toezegging
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